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Figyelmeztetések
FIGYELEM: A készülék és annak hozzáférhető 
részei a használat közben rendkívüli módon 
felmelegedhetnek. Vigyázzon, hogy nehogy 
hozzáérjen a fűtőelemekhez. Ha a gyermekek 
nincsenek folyamatos felügyelet alatt, tartsa távol 
a 8 éven aluli gyermekeket. Ezt a készüléket a 8 
éves kort betöltött gyermekek, valamint a testileg, 
érzékszervileg vagy szellemileg korlátozott, nem 
hozzáértő, illetve a terméket nem ismerő személyek 
csak megfelelő felügyelet mellett, vagy a készülék 
biztonságos használatával kapcsolatos alapvető 
utasítások és a kapcsolódó veszélyek ismeretében 
használhatják. Vigyázzon, hogy a gyermekek ne 
játsszanak a készülékkel. A tisztítási és karbantartási 
műveleteket gyermekek felügyelet nélkül nem 
végezhetik.

FIGYELEM: A tűzhelyen felügyelet nélkül otthagyott 
zsír vagy olaj veszélyes lehet, és tüzet okozhat.
SOHA ne próbálja meg vízzel eloltani a tüzet, hanem 
zárja el a készüléket, és takarja le a lángot például 
fedővel vagy tűzálló takaróval.

FIGYELEM: Tűzveszély! Ne tároljon semmit a főző 
felületeken!

A készülék tisztításához soha ne használ-jon 
gőztisztítót vagy nagynyomású tisz-títót.

A fedő kinyitása előtt távolítsa el az összes folyadékot! 
Ne csukja be az üveg fedőt (típustól függően) ha a 
gáz égők vagy elektromos főzőmezők még melegek.

A készüléket nem szabad külső időmérővel vagy 
különálló távirányító rendszerrel használni.

FIGYELEM: A főzőlap nem megfelelő használata 
balesetet okozhat.
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Szerviz
Adja meg az alábbiakat:
• az anomália típusa;
• a készülék modellje (Mod.)
• a készülék szériaszáma (S/N)
Az utóbbi információk a készüléken elhelyezett adattáblán találhatók.
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A készülék leírása
A készülék áttekintése
1. Főzőedénytartó RÁCSOK
2. GÁZÉGŐK
3. Gázégő vezérlő TEKERŐGOMBOK
4. GYÚJTÓGYERTYA gázégők
5. BIZTONSÁGI SZERKEZET

•  GÁZÉGŐK: Különböző méretűek és teljesítményűek. Válassza a 
használni kívánt edény átmérőjének leginkább megfelelőt.

•  Gázégő vezérlő TEKERŐGOMBOK: A teljesítmény szabályozására 
szolgálnak.

•  GYÚJTÓGYERTYA gázégők: A kiválasztott gázégő automatikus 
meggyújtására szolgál.

•  BIZTONSÁGI SZERKEZET: A láng véletlen kialvása esetén a gázellátás 
kikapcsolására szolgál.
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HUÜzembe helyezés
! Fontos, hogy megtartsa ezt a kézikönyvet, hogy szükség esetén bármikor 
belenézhessen. Ha a készüléket eladja, elajándékozza vagy áthelyezi, 
győződjön meg róla, hogy a kézikönyvet is átadja vele, hogy az új tulajdonos 
tájékozódhasson a készülék működéséről és az azzal kapcsolatos 
figyelmeztetésekről.

! Olvassa el figyelmesen az utasításokat: fontos információkat tartalmaznak 
az üzembe helyezésről, a használatról és a biztonságról.

Elhelyezés
! A csomagolóanyag nem játékszer! A szelektív hulladékgyűjtés szabályainak 
megfelelően semmisítse meg (lásd Óvintézkedések és tanácsok)

! Az üzembe helyezést szakembernek kell elvégeznie az itt található 
utasításoknak megfeleloen. A helytelen beszerelés személyi sérülést és 
anyagi károkat okozhat.

! A készüléket az érvényben lévő nemzeti szabványoknak megfelelően csak 
állandó szellőzéssel rendelkező helyiségben lehet beszerelni és működtetni. 
A következő követelményeket be kell tartani:
• A helyiségnek olyan elszívóval vagy elektromos ventilátorral ellátott 

füstgázelvezető rendszerrel kell rendelkeznie, mely a készülék 
bekapcsolásakor automatikusan működésbe lép.

Kéményen vagy (főzőkészülékekhez való)
elágazó füstgázelvezető csövön keresztül 

Közvetlenül a
szabadba

• A helyiségnek rendelkeznie kell egy, a szabályos égéshez szükséges 
levegő bevezetésére szolgáló rendszerrel. Az égéshez szükséges levegő 
térfogatárama nem haladhatja meg a beszerelt teljesítmény 1 kW-jára 
vonatkoztatott fajlagos 2 m3/h-s térfogatáramot.

A közvetlenül külső levegőt bevezető rendszer 
szellőzőnyílásának 100 cm2 hasznos 
keresztmetszettel kell rendelkeznie, és úgy kell 
kialakítani, hogy még részben se tömődhessen 
el.

Vagy amennyiben a levegőáramlás közvetve, 
a szomszédos helyiségekből érkezik, az ilyen 
helyiségeknek, a fent leírtak szerint, a szabadba 
nyitott szellőzőnyílással kell rendelkezniük – 
kivéve közös légterű helyiségek, tűzveszélyes 
helyiségek vagy hálószoba esetén.

• A készülék huzamos ideig tartó, intenzív használata után szellőztesse ki 
a helyiséget, nyisson ablakot vagy biztosítson hatékonyabb szellőzést az 
elszívó (ha van) teljesítményének növelésével.

• A levegőnél nehezebb cseppfolyósított gázok megülnek a padlószinten. 
Ezért a cseppfolyósítottgáz-tartályok tárolására szolgáló helyiségeknek, 
az esetleges gázszivárgások elvezetésére, a padlószinten rendelkezniük 
kell szabadba kivezető szellőzőnyílással. Az üres vagy részben teli 
cseppfolyósítottgáz-tartályokat tehát tilos a padló szintjénél lejjebb lévő 
helyiségekben (pince stb.) üzembe helyezni vagy tárolni! A helyiségben 
kizárólag a használatban lévő tartályt tárolja, távol azoktól a hőforrásoktól 

A

Példák az égési levegő
szellőzőnyílására

Az ajtó és padló közti
rés növelése

Szomszédos
helyiség

Szellőztetendő
helyiség

(tűzhely, kandalló, kályha stb), melyek 50 °C fölé képesek azt melegíteni.

Beépítés
A főzőlap megfelelő beszerelése érdekében tartsa be az alábbi 
óvintézkedéseket:
• A készülék melletti – a munkalap magasságát meghaladó – bútorokat a 

munkalap oldalától legalább 200 mm távolságra kell elhelyezni.
• A páraelszívókat a hozzájuk mellékelt használati útmutató utasításainak 

megfelelően, de legalább 650 mm távolságra kell beszerelni (lásd ábra).
• Az elszívó melletti fali bútorokat a főzőlaptól legalább 420 mm távolságra 

kell elhelyezni (lásd ábra).
Amennyiben a főzőlapot fali bútor alá szereli 
be, a főzőlap teteje és a fali bútor alja közötti 
minimális távolságnak legalább 700 mm-nek 
kell lennie.

• A bútorban kiképzett mélyedésnek az ábrán jelzett méretekkel kell 
rendelkeznie.

 A készülékhez mellékelt rögzítőkampók a főzőlap 20–40 mm vastagságú 
munkalapra való rögzítésére szolgálnak. A főzőlap megfelelő rögzítéséhez, 
javasoljuk, hogy az összes mellékelt kampót használja föl.

555 mm

55 m
m

47
5 m

m

A beszerelés előtt távolítsa el a rácsokat és a főzőlap gázégőit, és állítsa fejre, 
ügyelve arra, hogy ne károsítsa a hőérzékelőket és gyertyákat.

Helyezze fel a berendezéshez mellékelt 
tömítéseket a főzőlap külső széleire, 
hogy megakadályozza a levegő, a 
nedvesség és a víz áramlását (lásd 
az ábrát). A megfelelő alkalmazás 
érdekében győződjön meg róla, hogy a 
tömítendő felületek tiszták, szárazak és 

zsír-/olajmentesek legyenek.

A kampók rögzítése

 
A kampó helyzete H=20mm A kampó helyzete H=30mm
munkalap esetén munkalapesetén esetén

 Elülső oldal

 
A kampó helyzete H=40mm Hátulsó oldal
munkalap esetén

600mm min.

42
0m

m
 m

in
.

65
0m

m
 m

in
.
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! A kiegészítőként mellékelt kampók használata.

• Amennyiben a főzőlapot nem beépíthető sütő fölé szereli be, szigetelésként 
egy falapot be kell szerelni. Ezt a lapot a főzőlap aljától legalább 20 mm 
távolságban kell elhelyezni.

Szellőzés
A jó szellőzés garantálása érdekében a sütőnek helyet adó bútorrész hátlapját 
le kell venni. A sütőt lehetőleg úgy kell beszerelni, hogy két fa alátétre vagy 
egy olyan folytonos felületre támaszkodjon, amely legalább 45 x 560 mm 
nagyságú nyílással rendelkezik (lásd ábra).

 

560 mm. 45 mm.

Amennyiben a főzőlapot hűtőventilátorral nem rendelkező beépíthető sütő 
fölé szereli be, a bútor belsejének megfelelő szellőzését bemenő és kimenő 
szellőzőnyílásokkal kell biztosítani (lásd ábra).

 

Elektromos csatlakoztatás
A háromfázisú tápkábellel rendelkező főzőlapokat a főzőlap hátoldalán 
elhelyezett adattáblán feltüntetett feszültségű és frekvenciájú váltóáramot 
szolgáltató hálózatokkal való használatra tervezték. A kábel földelő ere sárga-
zöld színnel van megkülönböztetve. Beépíthető sütő fölé való beszereléskor 
– érintésbiztonsági okokból, valamint a sütő esetleges kivehetőségének 
megkönnyítése érdekében – a főzőlap és a sütő elektromos bekötését külön 
kell elvégezni.

Az elektromos kábel bekötése a hálózatba
Szereljen fel a kábelre egy, az adattáblán megadott terhelésnek megfelelő 
szabványos csatlakozódugót. 
Amennyiben a kábelt közvetlenül a hálózathoz kívánja csatlakoztatni, 
úgy a készülék és a hálózat közé a terhelésnek és az érvényben lévő 
szabványoknak megfelelő, legalább 3 mm-es omnipoláris kapcsolót kell 
beszerelni (a földkábelt nem szabad megszakítóval ellátni). A hálózati kábelt 
úgy kell elhelyezni, hogy sehol se melegedhessen a szobahőmérsékletnél 
50 °C-kal magasabb hőmérsékletre.

! A készülék beszerelője felelős a megfelelő elektromos csatlakoztatásért és 
a biztonsági előírások betartásáért.
A csatlakoztatás előtt győződjön meg az alábbiakról:
• az aljzat rendelkezik földeléssel és megfelel a szabványnak;
• az aljzat képes elviselni a készülék adattábláján feltüntetett maximális 

teljesítmény terhelését;
• a tápfeszültség megfelel az adattáblán feltüntetett értékeknek;
• az aljzat kompatíbilis a készülék csatlakozódugójával. Ha nem, cserélje 

ki az aljzatot vagy a dugót – ne használjon hosszabbítót vagy elosztót.

! A beszerelt készülék elektromos kábelének és a fali csatlakozónak könnyen 
hozzáférhetőnek kell lennie.

! A kábel nem hajolhat meg és nem lehet összenyomva.

! A kábelt rendszeresen ellenőrizni kell, és cseréjét kizárólag engedéllyel 
rendelkező szakember végezheti el (lásd Szerviz).

! A fenti előírások be nem tartása esetén a gyártó elhárít minden felelősséget.

Gázbekötés
A készülék gázvezetékhez vagy gázpalackhoz való csatlakoztatása az 
érvényben lévő nemzeti szabványoknak megfelelően csak azután végezhető 
el, hogy meggyőződött arról, hogy a készülék a szolgáltatott gáz típusára van 
beállítva. Ellenkező esetben hajtsa végre az „Átállítás más gáztípusra” című 
fejezetben leírt lépéseket.
Abban az esetben, ha a készüléket cseppfolyósított gázzal, 
palackról működteti, használjon az érvényben lévő nemzeti szabványoknak 
megfelelő nyomásszabályozót.

! A biztonságos működés, az energiatakarékos használat és a készülék 
hosszú élettartama érdekében, bizonyosodjon meg arról, hogy a tápnyomás 
megfelel a „Gázégők és a fúvókák jellemző adatai” című 1. táblázatban közölt 
értékeknek.

Figyelem! Mielőtt csatlakoztatná a főzőlap gázcsövét, távolítsa el a 
szállításhoz használt védődugót a cső csatlakozó furatáról.

Bekötés merev csővel (réz vagy acél)
! A gázhálózatra való bekötést úgy kell elvégezni, hogy az semmilyen 
szempontból ne vegye igénybe a készüléket.
A készülék csatlakozó csonkja tömítéssel rendelkezo, forgatható „L” toldalékkal 
van ellátva. Amennyiben a csatlakozást el kell forgatnia, egyúttal cserélje le 
tömítést egy újra (a készülékhez mellékelve). A készülék gázbemeneti 
csatlakozása 1/2 hüvelykes csavarmenettel van ellátva.

Gázbekötés folyamatos falú, menetes végű, flexibilis inox acélcsővel
A készülék gázbemeneti csatlakozása 1/2 hüvelykes csavarmenettel van 
ellátva.
Az ilyen csövek bekötését úgy kell elvégezni, hogy maximális hosszuk 
ne haladja meg a 2000 mm-t. A bekötés elvégeztével bizonyosodjon meg 
arról, hogy a flexibilis fémcső nem érintkezik mozgó vagy a csőre nyomást 
gyakorló részekkel.

! Kizárólag az érvényben lévő nemzeti szabványoknak megfelelő csöveket 
és tömítéseket használjon.

A tömítés ellenőrzése
! A bekötés végeztével szappanos vízzel – semmiképp se lánggal – 
ellenőrizze, hogy valamennyi csatlakozás tömítése tökéletesen zár-e.

Átállítás más gáztípusra
A főzőlapnak a beállítottól (a főzőlap alsó részén vagy a csomagoláson 
elhelyezett címkén van feltüntetetve) eltérő gáztípusra való átállításához a 
következő lépések végrehajtásával cserélje le a gázégők fúvókáit:
1. Vegye le a főzőlap rácsait, és csavarozza ki helyükről a gázégőket.
2. 7 mm-es csőkulcs segítségével csavarozza ki a fúvókákat, és cserélje le 

őket az új gáztípushoz való fúvókákra (lásd az „A gázégők és a fúvókák 
jellemző adatai” című 1. táblázatot).

3. A műveletek fordított sorrendben való elvégzésével szerelje vissza az 
alkatrészeket.
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4. A művelet végeztével cserélje le a régi gázkalibrálási címkét az új használati 

gáztípusnak megfelelőre, mely valamennyi hivatalos szakszervizünkben 
beszerezhető.

• A gázégők primer levegőjének beszabályozása
A gázégők nem igénylik a primer levegő beszabályozását

Az égő kicserélése fúvókák Hármas korona
1. Vegye le a főzőlap rácsait, és csavarozza ki helyükről a gázégőket. Az 

égő két részből áll (lásd a képeket).
2. 7 mm-es csőkulcs segítségével csavarozza ki a fúvókákat, és cserélje le 

őket az új gáztípushoz való fúvókákra (lásd az „A gázégők és a fúvókák 
jellemző adatai” című 1. táblázatot). A fúvókák két azonos átmérőjű furat.

3. A műveletek fordított sorrendben való elvégzésével szerelje vissza az 
alkatrészeket.

• Minimális beszabályozás
1. Csavarja a gázégő szabályozó csapját minimumra.

2.Húzza le a tekerőgombot, és csavarja 
a tekerőgomb tengelyében vagy amellett 
elhelyezett szabályozócsavart addig, míg 
szabályos kis lángot nem kap.

3. Ellenőrizze, hogy ha a tekerőgombot a legnagyobb fokozatról gyorsan a 
legkisebb fokozatra tekeri, a gázégő nem alszik-e ki.

4. Amennyiben a biztonsági szerkezettel (hőérzékelő) rendelkező 
készülékeknél a szerkezet a gázégő legkisebb fokozatra állítása esetén 
nem működik, a szabályozó csap segítségével növelje a minimális 
térfogatáramot.

5. A beszabályozás elvégeztével pecsétviasszal vagy hasonló anyaggal 
csinálja meg a by-pass szelepek pecsétjeit.

! Cseppfolyósított gáz esetén a szabályozócsavart tövig be kell csavarni.

! A művelet végeztével cserélje le a régi gázkalibrálási címkét az új használati 
gáztípusnak megfelelőre, mely valamennyi hivatalos szakszervizünkben 
beszerezhető.

! Abban az esetben, ha a gáz nyomása az előírt értéktől eltér (vagy ingadozik), 
(az érvényben lévő, gázhálózati szabályozókról szóló nemzeti szabványoknak 
megfelelően), a gázcső bemenete elé egy megfelelő nyomásszabályozót 
kell beépíteni.

Elektromos 
csatlakozások

ADATTÁBLA

lásd adattábla

A 2009/125/EK irányelvet kiegészítő 2014/66/EK irányelv.
EN 30-2-1 szabvány 

KÖRNYEZETBARÁT 
TERVEZÉS
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1. táblázat

Névleges (mbar)
Minimum (mbar)
Maximum (mbar)

25
18
33

30
25
45

Csökkentett gyors (RR)

Közepesen gyors (S)

Kisegítő (A)

Hármas korona (TC)

Gázégő Átmérő
(mm)

Hőteljesítmény
kW

(felső fűtőérték*)

100

75

55

130

2.70

1.75

1.05

3.50

NévlegesCsökkentett

0.80

0.45

0.45

0.45

Kiegyenlítő
(by-pass) 

1/100 
(mm)
39

28

28

61

Fúvóka
1/100

Átfolyás*
g/óra

(mm) ***(G30)

80

64

50

65x2

Fúvóka
1/100

Áramlás*
l/óra

(mm)

122(H3)

96(6)

79(6)

103x2

286

185

105

357

196

127

76

254

**(G31)

193

125

75

250

* 15°C-os, 1013,25 mbar nyomású száraz gáz
** Propán (G31) Felső fűtőérték = 50,37 MJ/Kg
***  Bután (G30) Felső fűtőérték = 49,47 MJ/Kg
 Földgáz (G20) Felső fűtőérték = 37,78 MJ/m³

Hálózati nyomások

Gázégő és szelep specifikációk

Hőteljesítmény
kW

(felső fűtőérték*)

Folyékony gáz Földgáz (G20)

Hőteljesítmény
kW

(felső fűtőérték*)

Névleges

3.00

1.94

1.10

3.75

Hőteljesítmény
kW

(felső fűtőérték*)

Fúvóka
1/100

Áramlás*
l/óra

Földgáz (G25.1)

2.95

1.75

1.05

3.50

138(H3)

106(6)

84

114x2

326

194

116

387

25
18
33

9,00 (654 g/h - G30) (643 g/h - G31)PC 640T(OW) GH R /HA
PC 640T(AN) GH R /HA

PC 640T(OW) GH R /HA
PC 640T(AN) GH R /HA

RR TC

S

A

Osztály

II2HS3B/P

Modell

220-240V~ 50/60Hz

(1) Teljesítmény (W)

0,6

A g/óra értékek a folyékony gáz (bután, propán) szállítási kapacitásra vonatkoznak.(1)

Névleges teljesítmény (kW)

Gáz rész Elektromos rész

Feszültség és frekvencia
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HUBekapcsolás és használat
! Mindegyik tekerőgombon jelölve van a megfelelő gázégő helyzete.

Gázégők
A választott gázégő a megfelelő tekerőgombbal szabályozható a következők 
szerint:

● Kikapcsolva

 Maximum

 Minimum

A használni kívánt gázégő bekapcsolásához közelítsen hozzá lángot vagy 
szikragyújtót, majd nyomja be tövig és forgassa el órairánnyal ellentétesen a 
legnagyobb fokozatig a megfelelő tekerőgombot.
A biztonsági szerkezettel ellátott modelleknél a tekerőgombot nagyjából 
2-3 másodperc – míg a szerkezet fel nem melegszik és automatikusan be 
nem gyújtja a lángot – nyomva kell tartani.
Egyes modellek gyújtógombbal is fel vannak szerelve, melyek a 
vezérlőgombba vannak integrálva. Ebben az esetben be van építve egy 
gyújtóberendezés. Az égő meggyújtásához egyszerűen nyomja be az ahhoz 
tartozó gombot, forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba a „High” 
magas állásba, amíg az égő be nem gyullad.

! A gázégő lángjának véletlen kialvása esetén forgassa kikapcsolt helyzetbe 
a tekerőgombot, majd 1 perc elteltével próbálkozzon meg az újragyújtással.

Az égőfej kikapcsolásához forgassa a tekerőgombot az óramutató járásával 
azonos irányba, ameddig lehet (a „•” szimbólumig).

Praktikus tanácsok a gázégők használatához
A maximális teljesítmény elérése érdekében ajánlatos betartani a 
következőket:
• Használjon a gázégőhöz illő edényeket (lásd táblázat), hogy a lángok ne 

érjenek túl az edények alján.
• Mindig csak lapos fenekű és fedővel rendelkező edényeket használjon.
• A forrás pillanatában forgassa a tekerőgombot a legkisebb fokozatra.

Csökkentett gyors (RR)

Kőzepes égő (S)

Segéd égő (A)

Hármas Corona (TC)

   Ø Főzőedény-átmérő (cm)

24 - 26

16 - 20

10 - 14

24 - 26

Gázégő

A gázégők típusának megállapításához tekintse meg a „A gázégők és a 
fúvókák jellemző adatai” című fejezet ábráit.

• A maximális stabilitás érdekében győződjön meg arról, hogy a főzőedények 
tartói megfelelően vannak-e elhelyezve és minden edény az égő felett 
középen áll-e.

• Ellenőrizze, hogy a főzőedények fogója az edénytartók egyik 
támasztóelemével párhozamosan álljon. 

• Úgy fordítsa a főzőedények fogóját, hogy az ne álljon ki a főzőlap elülső 
oldalán. 

A fazekak tartósságának értelmében 
legváltozatosabb szempont gyakran maga a 
fazék (vagy a használat alatti elhelyezése). 
A jó egyensúlyban lévő, lapos fenekű fazék, 
amely az égőfej közepére van helyezve, egyik 
fogójával a grill egyik rácsával egyvonalban, 
természetesen maximális tartósságot biztosít.

Óvintézkedések és tanácsok
! A készülék a nemzetközi biztonsági szabványokkal összhangban lett 
tervezve és gyártva. E figyelmeztetéseket biztonsági megfontolásból közöljük, 
kérjük, olvassa el figyelmesen.

Általános biztonság
• Ez a készülék 3. osztályú beépíthető készülék.
• A gázkészülékeknek a megfelelő működésükhöz szabályos 

szellőzésre van szükségük. Győződjön meg arról, hogy 
beszerelésükkor az „Elhelyezés” című fejezetben leírt követelmények 
be lettek tartva.

• Az utasítások csak azon célországok számára érvényesek, melyek 
szimbólumai megtalálhatóak a kézikönyvön és az adattáblán.

• A készüléket otthoni, háztartási használtra tervezték.
• A készülék nem helyezhető üzembe nyitott térben, még akkor sem, ha a 

terület védett helyen van, mivel rendkívül veszélyes a készüléket esőnek, 
viharnak kitenni.

• A készülék elmozdításához mindig használja a sütő oldalain található 
megfelelő fogantyúkat.

• Ne érjen a készülékhez mezítláb, illetve vizes vagy nedves kézzel vagy 
lábbal.

• A készüléket kizárólag felnőttek használhatják ételek sütésére a 
kézikönyvben található útmutatásoknak megfelelően. Minden más 
használatra (például: helyiségek fűtésére) alkalmatlan és ezért 
veszélyes. A gyártó nem vonható felelősségre olyan károkért, 
amelyek szakszerűtlen, hibás, vagy nem rendeltetésszerű 
használatból adódnak.

• Ne takarja el a szellőzésre és a hő elosztására szolgáló nyílásokat.
• Ha a készüléket nem használja, mindig győződjön meg arról, hogy a 

gombok “●”/“○” állásban vannak.
• A csatlakozót az elektromos hálózatból ne a kábelnél, hanem a 

csatlakozódugónál fogva húzza ki.
• A készülék tisztítását vagy karbantartását azután kezdje el, hogy kihúzta 

a csatlakozódugót az elektromos hálózatból.
• Meghibásodás esetén semmilyen körülmények között ne próbálja 

megjavítani a belso szerkezeteket! Hívja a szervizt (lásd Szerviz).
• Ne használjon instabil vagy deformálódott edényeket.
• Ne csukja le az üvegtetőt (ha van), ha a gázégők még melegek.
• A készüléket testileg, érzékszervileg vagy szellemileg korlátozott, nem 

hozzáértő, illetve a terméket nem ismerő személyek – a gyerekeket is 
ideértve – csak a biztonságukért felelős személyek felügyelete mellett, 
illetve a készülék használatával kapcsolatos alapvető utasítások 
ismeretében használhatják.

• Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel.
• A készülék nem úgy lett tervezve, hogy külső kapcsolóautomatával 

vagy különálló távvezérléssel legyen működtetve.

Hulladékkezelés
• A csomagolóanyag hulladékkezelése: tartsa be a helyi előírásokat, így a 

csomagolóanyag újra felhasználásra kerülhet.
• Az Európai Parlament és Tanács, elektromos és elektronikus 

berendezések hulladékairól (WEEE) szóló 2012/19/EU irányelve előírja, 
hogy e hulladékok nem kezelhetők háztartási hulladékként. A forgalomból 
kivont berendezéseket – az azokat alkotó anyagok hatékonyabb 
visszanyerése, illetve újrahasznosítása, valamint az emberi egészség 
és a környezet védelme érdekében – szelektíven kell gyűjteni.Az összes 
terméken megtalálható áthúzott szemetes szimbólum a szelektív gyűjtési 
kötelezettségre emlékeztet. 

 A tulajdonosok, elektromos háztartási gépük forgalomból történő 
helyes kivonásával kapcsolatban, további információért a megfelelő 
közszolgálathoz, illetve a forgalmazóhoz is fordulhatnak.
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HU Takarékosság és környezetvédelem
• Az ételt jól záródó fedéllel letakart fazékban és serpenyőben főzze meg 

a lehető legkevesebb víz használatával. A fedél nélküli főzés jelentősen 
megnöveli az energiafogyasztást.

• Teljesen sima fazekakat és serpenyőket használjon. 
• Ha olyan ételt készít, melyet sokáig kell főzni, akkor használjon kuktát, 

mert ez kétszer gyorsabb és megspórolja vele az energia egyharmadát. 

Karbantartás és ápolás
A készülék kikapcsolása
Minden művelet előtt áramtalanítsa a készüléket.

A főzőlap felületének tisztítása
• A zománcozott és üvegrészeket meleg vízzel és semleges oldattal tisztítsa.
• A rozsdamentes acél felületeket foltossá teheti a meszes víz vagy az 

agresszív tisztítószer, ha hosszú időn keresztül érintkeznek velük. A 
folyadékcseppeket (víz, szósz, kávé stb.) le kell törölni, még mielőtt 
megszáradnának.

• Meleg vízzel és semleges tisztítószerekkel tisztítsa meg, majd szárítsa 
meg a felületet egy puha ronggyal vagy bőrkendővel. Az odaégett 
ételmaradékokat a rozsdamentes acél felületekhez ajánlott tisztítószerrel 
távolítsa el.

• A rozsdamentes acél felület tisztításához csak puha rongyot vagy szivacsot 
használjon.

• Ne használjon súroló- vagy korrozív szerveket, klóros tisztítószereket vagy 
dörzsszivacsot.

• Ne használjon gőznyomással működő tisztítóberendezéseket.
• Ne használjon gyúlékony termékeket.
• Ne hagyjon a tűzhelylapon savas vagy lúgos anyagokat, például ecetet, 

mustárt, sót, cukrot vagy citromlevet.

A főzőlap alkatrészeinek tisztítása
• A zománcozott és üvegrészeket tisztításához csak puha ruhával vagy 

szivaccsal
• A rácsok, a gázrózsasapkák és a gázrózsák tisztítás céljából eltávolíthatók.
• Tisztítsa meg őket kézzel, meleg vízzel és nem súrolóhatású tisztítószerrel, 

távolítsa az ételmaradékokat, és ellenőrizze, hogy a gázrózsa nyílásai 
nincsenek-e eltömődve.

• Öblítse le, majd szárítsa meg.
• Illessze vissza a gázrózsákat és a gázrózsasapkákat pontosan a helyükre.
• A rács visszahelyezésekor ügyeljen arra, hogy az edénytartó terület jól 

illeszkedjen a gázrózsához.
• Az elektromos főzőlapok kell tisztítani egy nedves ruhával, és kent egy 

kis olajat, amíg még meleg.
• Az elektromos szikragyújtással és biztonsági eszközzel felszerelt típusokat 

alaposan meg kell tisztítani a szikragyújtó csatlakozója körül a megfelelő 
működés érdekében. Gyakran ellenőrizze ezeket az alkatrészeket, 
és ha szükséges, tisztítsa meg őket egy nedves ronggyal. A rásült 
ételmaradékokat el kell távolítani egy fogpiszkálóval vagy tűvel.

! Az elektromos szikragyújtó berendezés sérülésének elkerülése 
érdekében ne használja a berendezést, ha a gázrózsák nincsenek a 
helyükön.

A gázcsapok karbantartása
A gázcsapoknál előfordulhat, hogy idővel beragadnak, vagy elforgatásuk 
nehézkessé válik. Ilyenkor a gázcsapot újra kell cserélni.

! Ezt a műveletet csak a gyártó által felhatalmazott szakember végezheti.

Hibaelhárítás
Előfordulhat, hogy a főzőlap nem működik vagy nem működik rendesen. 
Mielőtt a szervizhez fordulna, próbálja meg a következőket. Először is, 
ellenőrizze, hogy nincsenek-e zavarok a gáz-, illetve áramellátásban, valamint 
azt, hogy a főzőlapba bekötött gázcsövön a gázcsap nyitva van-e.

A gázégő nem gyullad meg vagy a láng nem egyenletes.
Ellenőrizte, hogy:
• A gázégő gázkimenetei el vannak tömődve.
• A gázégő összes levehető része megfelelően a helyén van.
• A főzőlap közelében huzat van.

A biztonsági szerkezettel ellátott modelleknél a láng kialszik.
Ellenőrizte, hogy:
• Nem nyomta be tövig a tekerőgombot.
• Nem nyomta be tövig a tekerőgombot elég ideig ahhoz, hogy bekapcsoljon 

a biztonsági szerkezet.
• A biztonsági szerkezethez tartozó gázkimenet eltömődött.

A gázégő a legkisebb fokozatban kialszik.
Ellenőrizte, hogy:
• A gázkimenetek eltömődtek.
• A főzőlap közelében huzat van.
• A legkisebb fokozat nincs megfelelően beszabályozva.

Az edények instabilak.
Ellenőrizte, hogy:
• Az edény feneke teljesen lapos.
• Az edény a gázégő vagy elektromos főzőlap fölött középen van elhelyezve.
• A rácsok fordítva lettek felhelyezve.
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