Használati
útmutató

INDUKCIÓS FŐZŐLAP

IK 4027 CH

Gyorsan és egyszerűen a QR-kóddal

Ha termékinformációkra, alkatrészekre vagy tartozékokra van szüksége,
gyártói garanciára vagy szervizekre vonatkozó adatokat keres, vagy szeretne
kényelmesen megnézni egy videós használati útmutatót, QR-kódjaink
segítségével könnyedén megteheti.
Mi az a QR-kód?
A QR-kód (QR = Quick Response) az okostelefon kamerájával beolvasható
grafikus kód, amely tartalmazhat például egy weboldalra mutató hivatkozást
vagy elérhetőségi adatokat.
Előnye: nem szükséges begépelni az internetcímet vagy az elérhetőséget.
Hogyan működik?
A QR-kód beolvasásához csak egy okostelefonra, egy telepített
QR-kód-olvasó alkalmazásra és internetkapcsolatra van szüksége.
Okostelefonja alkalmazás-áruházából tölthet
IK 4027 CH
le ingyenes QR-kód-olvasót.
Próbálja ki most
Olvassa be okostelefonja segítségével
a következő QR-kódot, és tudjon meg még
többet a megvásárolt ALDI-termékről.
Az ALDI ügyfélszolgálati portálja
A fent említett információkat az interneten,
az ALDI ügyfélszolgálati portálján is megtalálja a
www.aldi-szervizpont.hu címen.

A QR-kód-olvasó futtatása közben az Önre érvényes tarifáknak
megfelelően internetköltségei keletkezhetnek.
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A csomag tartalma/a készülék részei

A csomag tartalma/a készülék részei
1

Üveglap

2

Főzőlap

3

Kezelőfelület (rajta 4 – 17 gombok)

4

Kiválasztó gomb: „MAX” (egyből maximális teljesítményre kapcsol)

5

Kiválasztó gomb: „MIN” (egyből minimális teljesítményre kapcsol)

6

Kiválasztó gomb: idő/hőmérséklet/teljesítmény csökkentése

7

LED-es kijelző

8

Kiválasztó gomb: idő/hőmérséklet/teljesítmény növelése

9

Kiválasztó gomb: teljesítmény vagy hőmérséklet kiválasztása

10

Be-/kikapcsoló gomb

11

Programgomb: főzés (Boil Water)

12

Programgomb: olajban sütés (Deep fry)

13

Programgomb: sütés (Stir fry)

14

Programgomb: párolás (Stew)

15

Programgomb: tej (Heat Milk)

16

Programgomb: leves (Soup)

17

Időzítő/zároló gomb (Timer/Lock)

18

Használati útmutató és garancialevél (ábra nélkül)

A műszaki és optikai változtatások jogát fenntartjuk.
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Általános tudnivalók

Általános tudnivalók
Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót
A használati útmutató ehhez az indukciós főzőlaphoz tartozik. Fontos tudnivalókat tartalmaz az üzembe helyezéssel és a kezeléssel kapcsolatban.
A készülék használata előtt alaposan olvassa át ezt a használati útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat. A használati útmutató figyelmen
kívül hagyása súlyos sérüléseket okozhat, vagy a készülék károsodásához vezethet.
A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályozások
alapján készült. Vegye figyelembe az adott országban érvényes irányelveket és
törvényeket is.
A későbbi használathoz őrizze meg a használati útmutatót. Ha továbbadja valakinek
a készüléket, feltétlenül mellékelje hozzá ezt a használati útmutatót is.

Jelmagyarázat és további információk
Az itt felsorolt jelek és figyelmeztetések a készüléken és/vagy a csomagoláson
találhatók és kiegészítő információként szolgálnak.
Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót!
A fontos figyelmeztetéseket ez a szimbólum jelöli.

FIGYELMEZTETÉS!
FIGYELEM!

személyi sérülésekre utal
anyagi károkra utal

A fontos információkat ez a szimbólum jelöli.
Megfelelőségi nyilatkozat (lásd a „Megfelelőségi nyilatkozat”
című fejezetet): a szimbólummal jelölt termékek megfelelnek a
vonatkozó EK-irányelveknek.
Az itt látható szimbólum azt jelzi, hogy a készülék a II-es
érintésvédelmi kategóriába tartozik.
Vigyázat! A készülék felülete forró! Ne érjen hozzá!
7

Általános tudnivalók/Biztonság

ID 1419058345

Az „Ellenőrzött biztonság” címke igazolja, hogy a készülék
rendeltetésszerű használat esetén biztonságos. A készülék megfelel a termékbiztonságról szóló német törvényben előírtaknak,
amit a független minőségellenőrző intézmény GS jelzése igazol.
A szimbólum a használt készülékek ártalmatlanítására vonatkozó
előírásokat jelöli (lásd az „Ártalmatlanítás” fejezetet).

Biztonság
Rendeltetésszerű használat
A készülék kizárólag élelmiszerek megfelelő főzőedényben történő melegítésére, illetve főzésére alkalmas. A készüléket nem ipari
használatra tervezték, kizárólag háztartásban szabad használni.
Nem használható üzletek, irodák és más ipari területek munkatársai
számára fenntartott konyhán, mezőgazdasági üzemekben, továbbá
szállodák, motelek és panziók vendégei által. A készülék bármilyen
más használata vagy a készüléken való bármilyen változtatás nem
rendeltetésszerűnek minősül, és alapvetően tilos. A nem rendeltetésszerű használatból vagy hibás kezelésből eredő károkért nem
vállalunk felelősséget.
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Biztonság

Biztonsági utasítások
FIGYELMEZTETÉS!
Olvassa el és tartsa be az alábbiakban megadott összes
biztonsági utasítást. Amennyiben nem tartja be őket,
akkor jelentős baleset- és sérülésveszély, valamint dologi
kár és a készülék sérülésének veszélye áll fenn.
Csökkent képességű gyermekeket és személyeket
fenyegető veszélyek
- Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek, valamint
csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel
bíró, vagy tapasztalatot, illetve tudást nélkülöző személyek
csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha a készülék
biztonságos használatát megtanították nekik, és a készülék használatából adódó veszélyeket megértették.
- A használó által végzendő tisztítást és karbantartást gyermekek nem végezhetik, kivéve, ha elmúltak 8 évesek, és
felügyelet alatt állnak. A készüléket és annak csatlakozóvezetékét 8 évnél fiatalabb gyermekektől távol kell tartani.
- A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A gyermekek
nem ismerik az elektromos eszközök használatában rejlő
veszélyeket. Ezért a készüléket úgy használja és tárolja,
hogy 8 évnél fiatalabb gyermekek ne férhessenek hozzá.
Ne hagyja lógni a hálózati kábelt, nehogy azt megrántsa
valaki.
- A csomagolóanyagot tartsa távol a gyermekektől –
Fulladásveszély!
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Veszélyek elektromos készülék használata közben
- A készüléket csak előírásszerűen beszerelt, földelt, a típustáblán szereplő hálózati feszültségnek megfelelő értékkel
üzemelő dugaszolóaljzathoz csatlakoztassa.
- Mindenképpen győződjön meg arról, hogy a feszültségválasztó kapcsolóval a helyes feszültséget állította be. Ha
szükséges, kérjen tájékoztatást az illetékes hatóságtól vagy
áramszolgáltatótól az elektromos hálózaton lévő feszültségről. A helytelen beállítás megrongálhatja a készüléket.
- A sérült hálózati kábelt csak a gyártó által megnevezett
szakszerviz cserélheti ki, hogy a sérülés- és balesetveszély,
valamint a készülék károsodása ezáltal elkerülhető legyen.
- Javításokat csak engedéllyel rendelkező szakszervizek
hajthatnak végre. A nem szakszerűen javított készülékek
veszélyt jelentenek a felhasználó számára.
- A balesetek elkerülése érdelében a készüléket működés
közben ne hagyja felügyelet nélkül.
- A balesetek elkerülése érdekében soha nem szabad egyidejűleg több háztartási készüléket ugyanarra a védőföldelt
csatlakozóaljzatra csatlakoztatni (pl. 3-as elosztóval).
- Soha ne mártsa a készüléket vízbe, és soha ne használja a
szabadban, mivel sem esőnek, sem egyéb más nedvességnek nem szabad kitenni – áramütés veszélye!
- Amennyiben a készülék mégis vízbe esne, akkor húzza ki a
csatlakozódugót, és vegye ki a készüléket! Ezután már tilos
a készülék újbóli használata, illetve azt egy engedéllyel
rendelkező szakszervizzel át kell vizsgáltatni. Ez azokban az
esetekben is érvényes, ha a hálózati kábel vagy a készülék
megsérült, vagy ha a készülék leesett. Áramütés veszélye!
- Mindig húzza ki a csatlakozódugót, ha nem használja a
készüléket, valamint minden tisztítás és üzemzavar esetén!
Soha ne a csatlakozókábelnél fogva húzza!
Áramütés veszélye!
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- Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábelt vagy a készüléket
soha ne helyezze forró felületre vagy hőforrás közelébe.
Úgy helyezze el a hálózati kábelt, hogy ne érintkezzen forró
vagy éles tárgyakkal. Áramütés veszélye!
- A hálózati kábelt semmi esetre se hajlítsa meg vagy tekerje a
készülék köré, mert ez kábeltörést eredményezhet.
Áramütés veszélye!
- Soha ne használja a készüléket úgy, ha Ön nedves talajon
áll, vagy ha a keze vagy a készülék nedves.
Áramütés veszélye!
- Soha ne nyissa fel a készüléket, és soha ne próbáljon fémtárgyakkal a készülékbe nyúlni. Áramütés veszélye!

Veszélyek az indukciós főzőlap üzemeltetése közben
- A készülék nem üzemeltethető külső időkapcsolóval vagy
egyéb távkapcsolórendszerrel.
- Ne helyezzen fémből készült tárgyakat (pl. villát, kést és
kanalat) az üveglapra, mert az a fém fajtájától és mennyiségétől függően felmelegedhet, és égésveszélyt okozhat.
- Ne használja az üveglapot tárolásra, és az üveglap sérülésének megakadályozása érdekében ügyeljen arra, hogy
ne fröccsenjen rá folyadék vagy ne kerüljön rá nehéz tárgy.
Soha ne használja a készüléket, ha az üveglap megsérült.
Mert ilyenkor áramütés veszélye áll fenn. Ha az üveglap
használat közben sérül meg, kapcsolja ki azonnal a készüléket, húzza ki a csatlakozót a hálózati aljzatból, és forduljon
szakszervizhez.
- Ügyeljen arra, hogy a készüléket vízszintes, csúszásmentes
és hőálló felületre helyezze. Könnyen tisztítható felületet
válasszon, mivel a kifröccsenés nem mindig kerülhető el.
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- A készüléket kizárólag stabil és tűzálló felületre helyezze. A
megfelelő szellőzés érdekében ügyeljen arra, hogy a sütőlap a körülötte található tárgyaktól vagy a faltól legalább
10 cm-es távolságra legyen. Ne használjon puha alátétet,
mert az akadályozhatja a készülék alján található ventilátor
működését.
- Ne használja a készüléket fémből készült alátéten.
- A hő felgyülemlésének megakadályozása érdekében az
eszközt ne állítsa közvetlenül fal mellé, illetve fali szekrény
vagy hasonló tárgyak alá. Működés közben ne fedje le a
készüléket. Gondoskodjon arról, hogy a készülék körül elegendő szabad hely legyen, és a készülék biztonságos távolságra legyen minden könnyen olvadó és éghető tárgytól
– Tűzveszély!
- Az elektromos melegítőeszközök működése során magas
hőmérséklet alakul ki (pl. felforrósodott burkolat, üveglap
stb.), ami égési sérüléseket okozhat. Semmi esetre se érintse meg csupasz kézzel a forró felületeket! Más felhasználók
figyelmét is hívja fel a veszélyekre. Sérülésveszély!
- Az üveglap a készülék használatát követően is forró marad
egy ideig, ezért ne érjen hozzá. Égési sérülés veszélye!
- Soha ne vigye át máshova a készüléket addig, amíg az forró, vagy forró tárgy, étel vagy folyadék van rajta.
Égési sérülés veszélye!
- Szívritmus-szabályozóval vagy más elektronikus implantátummal rendelkező személyek a készülék használatba
vétele előtt egyeztessenek szakorvossal, hogy használhatják-e a készüléket.
- Csak arra alkalmas főzőedényt (lásd a „Milyen főzőedény
(lábos, serpenyő stb.) alkalmas a készülékhez?” fejezetet)
helyezzen az indukciós főzőlapra.
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- A készülék működése közben ne helyezzen hitelkártyát,
mágneses kazettát vagy egyéb mágnesezhető tárgyat az
üveglapra, mert az adatvesztést okozhat. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges adatvesztésért nem vállalunk felelősséget.
- Ne helyezzen üres főzőedényt a bekapcsolt indukciós főzőlapra, mert az csökkentheti a készülék élettartamát.
- Használat után addig ne válassza le a készüléket a hálózatról, amíg a készülék belsejében található ventilátor le nem
hűti a főzőlapot. Csak akkor húzza ki a hálózati csatlakozót,
ha a ventilátor működése már nem hallható.
- Vigyázat! A főzőlap közelében bizonyos tárgyak, pl. ékszerek, gyűrűk, órák stb. nagyon felforrósodhatnak.
- A készülék kizárólag arra alkalmas ételek elkészítésére szolgál; más célra nem használható.
- Ne melegítsen a készüléken zárt dobozban lévő ételt,
mert ez robbanásveszélyes!
- Ne csatlakoztassa a készüléket hálózati elosztóhoz, csak fali
csatlakozóaljzathoz. A fali csatlakozóaljzat áramkörét legalább 16A biztosítékkal kell védeni.
- Csak eredeti tartozékokat használjon. A nem eredeti tartozékok használata fokozott balesetveszéllyel jár. A nem eredeti tartozékok miatti balesetekre és károkra nem vonatkozik jótállás. Más gyártótól származó tartozékok használata
és az abból eredő károk esetén minden garanciaigény
érvényét veszti.
- Tisztítás és/vagy tárolás előtt a készüléket hagyja mindig
teljesen lehűlni. Ügyeljen arra, hogy a készülék a kikapcsolás után is forró lehet. Égési sérülés veszélye!
- Tisztítás előtt mindig húzza ki a csatlakozó dugót a hálózati
aljzatból. Áramütés veszélye!
- Ne használjon maró hatású tisztító- vagy súrolószert.
13
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- Ügyeljen arra, hogy ne jusson folyadék a készülék belsejébe.
- Tartsa be a „Karbantartás, tisztítás és ápolás”című fejezet
további utasításait.
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Telepítés és szerelés

Telepítés és szerelés
Az első használatbavétel előtt
FIGYELMEZTETÉS!
A veszélyhelyzetek kialakulásának elkerülése érdekében
kicsomagolás után ellenőrizze, hogy az eszköz felszerelése
teljes-e, és nincsenek-e rajta a szállítás során keletkezett
károsodások. Ha bizonytalan ebben, ne használja a készüléket, hanem forduljon vevőszolgálatunkhoz. A szakszerviz címe a garancialevélen található.
A készülék a szállítás során esetlegesen keletkező károsodások elkerülése érdekében be van csomagolva.
• Óvatosan vegye ki a készüléket a csomagolásból.
• Távolítsa el a csomagolás minden részét.
• A készülékről és minden tartozékáról távolítsa el a csomagolásból rátapadt port.
Ennek menetét lásd a „Karbantartás, tisztítás és ápolás” című részben.
Vegye figyelembe, hogy bizonyos körülmények között a bútorokon lévő műanyag
vagy lakk károsíthatja a készülék gumiból készült lábait. Szükség esetén használjon
a célnak megfelelő, csúszásmentes és hőálló (de semmiképp nem puha) alátétet.
Javasoljuk, hogy a gyártás során a készüléken esetlegesen visszamaradt anyagok
eltávolítása érdekében az első használat előtt 3-4 alkalommal forraljon vizet egy
megfelelő főzőedényben. Az ennek során esetlegesen keletkező szag vagy füst természetes jelenség, amely rövid időn belül megszűnik. A jelenség nem utal a készülék hibás működésére. Gondoskodjon a megfelelő szellőztetésről, például nyisson
ablakot.
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A készülék használata
FIGYELEM!
Figyelem! Csak indukciós főzőlaphoz alkalmas főzőedényt
használjon.
FIGYELMEZTETÉS!
Kizárólag egyenes aljú főzőedényt (lábost, serpenyőt
stb.) használjon. Az edény alja sehol nem lehet egyenetlen. Ez különösen olaj melegítésekor fontos, mert így
elkerülhető, hogy a készülék nem megfelelő működése
következtében az olaj túlforrósodjon, és balesetveszélyt
okozzon.
Milyen főzőedény (lábos, serpenyő stb.) alkalmas a készülékhez?
• Acélból készült lábasok és serpenyők vagy zománcozott öntöttvas
• Vasból, acélból vagy nem zománcozott öntöttvasból készült főzőedények
• Rozsdamentes acélból és alumíniumból készült főzőedények, amennyiben
megjelölésük szerint alkalmasak indukciós tűzhelyen történő használatra (ez a
főzőedény leírásában található)
A megfelelő működéshez fontos, hogy minden lábas és serpenyő alja egyenes és
mágneses (a ráhelyezett mágnesnek hozzá kell tapadnia), illetve legalább 12 cm, de
legfeljebb 26 cm átmérőjű legyen.
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Nem alkalmas főzőedények:
• Lábas és serpenyő, amelynek alja 12 cm-nél kisebb átmérőjű.
• Kerámia- és üvegedények
• Rozsdamentes acélból, alumíniumból, bronzból és rézből készült főzőedények,
kivéve, ha megjelölésük szerint kifejezetten alkalmasak indukciós tűzhelyen történő használatra
• Nem egyenes aljú (pl. kis lábakkal vagy távtartókkal ellátott) főzőedények
• Íves aljú edények
Ne nyúljon szabad kézzel a forró felületekhez; használjon hőálló konyhai
kesztyűt! A készülék és annak tartozékai nagyon átforrósodhatnak és
égési sérülést okozhatnak!

FIGYELEM!
Soha ne fedje le a szellőzőnyílásokat (az eszköz alján és
hátoldalán), különben a készülék túlhevülhet. Tartson
megfelelő (min. 10 cm) távolságot a falaktól vagy egyéb
tárgyaktól.
Ügyeljen arra, hogy a készülék megfelelő távolságra legyen a mágneses mezőkre
érzékenyen reagáló más készülékektől és tárgyaktól (pl. televízió, rádió, kazettás
magnó stb.).
Számos élelmiszer nem készíthető vagy süthető (olajban) túl magas
hőmérsékleten, különben nem fő vagy sül meg egyenletesen. A keményítőt tartalmazó élelmiszerek, pl. hasábburgonya esetében a túl magas
hőmérséklet következtében akrilamid képződhet. Nagyobb mennyiségű
olaj hevítése esetén ezért a készülék hőmérséklet-beállító gombja segítségével kell a megfelelő hőmérsékletet beállítani. Ebben az üzemmódban
beállítható, hogy milyen hőmérsékletű legyen az olaj, így elkerülhető a
túlforrósodás. Ha a használt edénnyel nem sikerül elérni a kívánt olajhőmérsékletet vagy főzési teljesítményt, más anyagból készült edényt kell
használni.
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Alapvető előkészületek
Használat előtt távolítsa el az üveglapról vagy az edény aljáról az esetleges szennyeződéseket, és ne helyezzen kendőt, alufóliát vagy más
tárgyat az üveglap és az edény alja közé.

FIGYELEM!
Soha ne helyezzen üres főzőedényt az üzemkész üveglapra. A nagy hőképződés következtében a főzőedény megsérülhet vagy a zománcbevonat lepattoghat. Emellett a
túlmelegedés elleni védelem bekapcsolhat, és leállíthatja
a készüléket. Ilyenkor hagyja a készüléket szobahőmérsékletűre hűlni, és csak azután használja újra.
• A készüléket (a típustábla szerinti hálózati feszültségű) csatlakozóaljzat közelében
állítsa fel, és ügyeljen arra, hogy a csatlakozóaljzat szabadon hozzáférhető legyen.
• Az eszközt sima, száraz, csúszásmentes, hőálló felületen állítsa fel. Könnyen tisztítható felületet válasszon, mivel a kifröccsenés nem mindig kerülhető el.

A készülék használata
Az indukciós főzőlap érzékeli, ha nincs rajta főzőedény, vagy ha működés
közben levették róla a főzőedényt. Ilyenkor a készülék ismétlődő hangjelzést ad, a kijelzőn megjelenik az „E0” hibajelzés, és a készülék 60 másodperc múlva kikapcsol.
Figyelem! Felhívjuk figyelmét, hogy a kezelőfelület egyes kezelőelemei biztonsági okokból (gyermekekre való tekintettel) nagyon rövid ideig tartó érintésre nem
reagálnak. Ezért a kezelőelemeket ne csak rövid ideig, ujjbeggyel, hanem lehetőleg
nagy felületen, a felső ujjperc belső felületével érintse meg. A készülék az érintésre
hangjelzéssel reagál.

18

Kezelés

• Csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzathoz.
• A csatlakozáskor hangjelzés hallható.
• Helyezzen erre alkalmas főzőedényt (pl. lábost vagy serpenyőt stb.) a főzőlap 2
közepére. A főzőedény ne legyen üres.
• Nyomja meg, és rövid ideig tartsa nyomva a be-/kikapcsoló gombot
10 . A
be-/kikapcsoló gomb
10 ellenőrző lámpája felgyullad, és a kijelzőn megjelenik az „on” felirat, amely azt jelzi, hogy a készülék használatra, illetve további
beállítások elvégzésére kész. Ha nem végez további beállításokat, a készülék
rövid idő elteltével automatikusan kikapcsol. Ezért a felmelegítés elindításához
vagy további beállítások elvégzéséhez nyomja meg rögtön a
9 kiválasztó
gombot. Az erre vonatozó részletes utasítások a következő oldalakon találhatók.
Figyelem! A készülék 2 különböző üzemmódban működtethető; a főzőlap 2
funkcióit ezek segítségével tudja beállítani.
1. A teljesítményfokozatok beállítása: különböző teljesítményfokozatokat
választhat ki, amelyek a LED-es kijelzőn 7 „watt”-ban jelennek meg.
2. A hőfokok beállítása: különböző hőfokokat választhat ki, amelyek a LED-es
kijelzőn 7 „Celsius-fok (°C)”-ban jelennek meg.
Figyelem! A teljesítményfokozatok, illetve a hőfokok beállításával történő üzemeltetés estén egyaránt 2 órás üzemidő van előre beállítva. További információk az
„Időzítő funkció” fejezetben találhatók.
A készülék „MAX” és „MIN” kiválasztó gombokkal rendelkezik. A „MAX”
kiválasztó gomb megnyomásával egyből a legmagasabb fokozatot
(2000 W, illetve 240 °C) állíthatja be, függetlenül attól, hogy teljesítmény- vagy hőmérséklet-alapú üzemmódban van-e, és milyen
beállításokat hajtott végre az adott üzemmódban. A „MIN” kiválasztó
gomb megnyomásával egyből a legalacsonyabb fokozatot (200 W,
illetve 60 °C) állíthatja be. Ha az idő beállítása az időzítő funkció
segítségével történt, az a legmagasabb vagy legalacsonyabb hőfokra,
illetve teljesítményfokozatra történő kapcsolás után is változatlan
marad.
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Az adott üzemmód kiválasztásának és az adott hőfok, illetve teljesítményfokozat
beállításának részletes leírása az alábbiakban olvasható.
A főzőlap 2

teljesítményfokozatai

Fokozat (1-5)

Teljesítmény [W]

Fokozat (6-10)

Teljesítmény [W]

1

200

6

1200

2

400

7

1400

3

600

8

1600

4

800

9

1800

5

1000

10

2000

Figyelem! A megadott adatok eltérőek lehetnek.
A készülék használata során 10 különböző teljesítményfokozat és 10
különböző hőfok közül választhat.
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A teljesítményfokozatok kiválasztása
9 kiválasztó gomb egyszeri megnyomására megjelenik a LED-es kijelzőn
7 az előre beállított „8”-as teljesítményfokozat (1600 W), és a készülék, illetve a
főzőlap 2 bekapcsol.

A

A
6 vagy
8 kiválasztó gomb segítségével bármikor beállíthatja, illetve
módosíthatja a kívánt teljesítményfokozatot. A kiválasztott teljesítményfokozat
megjelenik a LED-es kijelzőn 7 .
A főzőlap 2 hőfokai
Ha a teljesítményfokozatok helyett inkább a hőfokokat kívánja használni, a
9
kiválasztó gomb ismételt megnyomásával hőmérséklet-alapú üzemmódra válthat.
Fokozat (1-5)

Hőmérséklet [°C]

Fokozat (6-10)

Hőmérséklet [°C]

1

60

6

160

2

80

7

180

3

100

8

200

4

120

9

220

5

140

10

240

Figyelem! A megadott adatok eltérőek lehetnek.
A készüléken megjelenik az előre beállított (200 °C) hőmérséklet. A
6 vagy a
8 kiválasztó gomb segítségével bármikor beállíthatja, illetve módosíthatja a
kívánt hőfokot. A kiválasztott hőfok megjelenik a LED-es kijelzőn 7 . (A hőmérséklet
60 °C és 240 °C között 20 °C-onként állítható; esetleges eltérések lehetnek.)
A felmelegítést követően a készülék az ételt (automatikusan) állandó
hőmérsékleten tartja (a beállított hőfoknak megfelelően).
A készüléket minden használat után ki kell kapcsolni, és a csatlakozódugó hálózati
aljzatból történő kihúzásával le kell választani a hálózatról (ha a készülék belsejében
található ventilátor lehűtötte a főzőlapot, és leállt). Tisztítás és/vagy tárolás előtt a
készüléket hagyja mindig szobahőmérsékletre hűlni.
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Időzítés funkció
A teljesítményfokozatok, illetve a hőfokok beállítása esetén egyaránt 2
órás üzemidő van előre beállítva.
A készülék az üzemidő beállítására is lehetőséget biztosít. A beállított idő letelte után
a készülék automatikusan kikapcsol, illetve készenléti állapotba kapcsol, és nem melegít tovább. A
8 kiválasztó gomb megnyomásával a készülék
6 vagy a
üzemelése közben is bármikor módosítható az időbeállítás, a beállított teljesítmény-,
illetve hőfok pedig változatlan marad.
E funkció használata a következőképpen történik:
Először válassza ki a teljesítmény- vagy hőmérséklet-alapú üzemmódot, és végezze
el a kívánt beállításokat. Ezután az időzítő funkció eléréséhez nyomja meg egyszer
röviden az időzítő/zároló gombot (Timer/Lock)
17 . A LED-es kijelzőn villogni
kezd az előre beállított 2:00 órás időtartam. Amíg a szám villog, a
8 (vagy
6 ) kiválasztó gomb megnyomásával beállíthatja a kívánt üzemidőt (1 perc és 180
perc (3:00 óra) között 1 perces lépésekben). A beállított időtartam egy ideig villog,
majd rövid időn belül folyamatosan világítani kezd. A készülék ezután percenként
visszaszámlálva mutatja a beállított időt.
A
8 vagy
6 kiválasztó gombot nyomva tartva az idő 10 perces
lépésekben állítható.
A LED-es kijelzőn 7 váltakozva látszik az idő és a beállított teljesítmény-, illetve
hőfok. A beállított teljesítmény-, illetve hőfokot bármikor módosíthatja; a készülék
mindig a legutolsó beállítás szerint működik.
Az időzítő funkció korábban történő kikapcsolásához kapcsolja ki a
készüléket a be-/kikapcsoló gomb
segítségével (és szükség esetén
kapcsolja be újra).

22

Kezelés

Zároló funkció
A főzőlap zároló funkcióval rendelkezik, amellyel zárolhatja a kiválasztó gombok (kivéve a ki-/bekapcsoló gombot) segítségével kiválasztott
összes beállítást a beállítások véletlenszerű módosításának megelőzése
érdekében. A zároló funkció bekapcsolásához tartsa hosszabb ideig
(2-3 másodpercig) nyomva az időzítő/zároló gombot (Timer/Lock)
17 . A zároló funkció bekapcsolását a LED-es kijelzőn megjelenő
„Loc” felirat jelzi. Ha a zároló funkció be van kapcsolva, a LED-es kijelzőn
váltakozva látszik a „Loc” felirat és a beállított teljesítmény-, illetve hőfok.
A zárolás feloldásához tartsa ismét hosszabb ideig (2-3 másodpercig)
nyomva az időzítő/zároló gombot (Timer/Lock), amíg a „Loc” felirat eltűnik
a LED-es kijelzőről, hangjelzés hallatszik, és a kiválasztó gombok ismét
működtethetők.

4

Kiválasztó gomb: „MAX”: egyből a legmagasabb
teljesítményfokozatra kapcsol

5

Kiválasztó gomb: „MIN”: egyből a legalacsonyabb
teljesítményfokozatra kapcsol

6

Kiválasztó gomb: idő/hőmérséklet/teljesítmény csökkentése

8

Kiválasztó gomb: idő/hőmérséklet/teljesítmény növelése

9

Kiválasztó gomb: teljesítmény vagy hőmérséklet kiválasztása

10

Be-/kikapcsoló gomb

11

Programgomb: főzés (Boil Water)

12

Programgomb: olajban sütés (Deep fry)

13

Programgomb: sütés (Stir fry)

14

Programgomb: párolás (Stew)

15

Programgomb: tej (Heat milk)

16

Programgomb: leves (Soup)

17

Időzítő/zároló gomb (Timer/Lock)
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Előre beállított programok:
A teljesítmény- vagy hőfokok beállítása mellett a készülék hat előre beállított főzőprogrammal rendelkezik, amelyeket a hozzájuk tartozó programgombokkal választhat ki.
A következő programgombok (és ezáltal főzőprogramok) állnak rendelkezésére.
- Főzés (Boil Water)
: a gomb megnyomásával 30 perces előre beállított program indul el, amelynek során a készülék 2000 W-os teljesítményfokozaton kezdi a
melegítést az étel gyors felmelegítéséhez és felforralásához. A készülék kb. 15 perc
után 1000 W-os teljesítményre vált, hogy az étel hőmérsékletét állandó szinten
tartsa, és energiát takarítson meg. A beállítást igényeinek megfelelően bármikor
módosíthatja.
- Olajban sütés (Deep fry)
: az előre beállított program 180 °C-on és 45 percig
működik. A hőmérséklet- és időbeállítást bármikor módosíthatja.
- Sütés (Stir fry)
: az előre beállított program 240 °C-on és 20 percig működik a
sütéshez szükséges hőmérséklet gyors eléréséhez. Természetesen ez a hőmérséklet- és időbeállítás is bármikor igény szerint módosítható.
- Párolás (Stew)
: a készülék 2000 W-os teljesítménnyel kezdi el a főzést. A program során a készülék a főzőedényben lévő étel hőmérsékletének függvényében
szabályozza a teljesítményt. A beállított főzési idő 90 perc. A főzés időtartamát és
teljesítményét bármikor módosíthatja, azonban előfordulhat, hogy a készülék a
legmegfelelőbb főzési módhoz kb. két perc múlva másik teljesítményfokozatra
vált át.
- Tej (Heat milk)
: a gomb megnyomása elindítja a tejmelegítő programot. A
készülék kb. 60 °C-ra melegszik fel, a beállított idő 25 perc. A 60 °C-os hőmérséklet elérését követően a készülék melegen tartja az élelmiszert. Az idő- és hőmérséklet-beállítás ennél a programnál nem módosítható.
Figyelem! Ennél a programnál (tej) 1 perc és 24 óra közötti késleltetett indítást állíthat be. Ehhez kövesse a „Késleltetett indítás” fejezetben leírtakat.
- Leves (Soup)
: ez a program 1000 W-os teljesítményfokozattal indul. A program során a készülék a főzőedényben lévő étel hőmérsékletének függvényében
szabályozza a teljesítményt. A beállított főzési idő 90 perc, amely nem módosítható. A teljesítményt bármikor módosíthatja, azonban előfordulhat, hogy a készülék
a legmegfelelőbb főzési módhoz kb. két perc múlva másik teljesítményfokozatra
vált át.
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Figyelem! Ennél a programnál (leves) 1 perc és 24 óra közötti késleltetett indítást
állíthat be. Ehhez kövesse a „Késleltetett indítás” fejezetben leírtakat.

Késleltetett indítás
FIGYELMEZTETÉS!
Gondoskodjon arról, hogy a „késleltetett indítás” alkalmazása esetén a készülék közelében tartózkodjon, amikor a fűtési funkció beindul. A fűtési folyamat során a
készülék mindig legyen felügyelet alatt.
A tej
15 és a leves
16 program esetében 1 perc és 24 óra közötti időtartam
állítható be, amelynek lejárta után a készülék elindítja a programot.
A funkciót a következőképpen kapcsolhatja be:
- Kapcsolja be a készüléket. Ehhez nyomja meg és rövid ideig tartsa nyomva a be-/
kikapcsoló gombot
10 .
- Ha megjelenik a kijelzőn az „on” felirat, nyomja meg az időzítő/zároló gombot
(Timer/Lock)
17 .
- A
6 vagy
8 kiválasztó gomb segítségével 1 perc és 24 óra között állítsa
be a program indításának késleltetett időpontját. A késleltetett indítás előre beállított időtartama 30 perc. A gomb minden egyes megnyomásával 1 perccel növelhető vagy csökkenthető ez az érték. Ha a
vagy
kiválasztó gombot nyomva
tartja, az idő 10 perces lépésekben állítható.
- Nyomja meg újra a tej programgombot
15 vagy a leves programgombot
16 .
- Az időzítő/zároló gomb (Timer/Lock)
17 ismételt megnyomásával hagyja
jóvá a beállított adatokat. Ha nem nyomja meg a gombot, a készülék pár másodperc elteltével automatikusan jóváhagyja a beállított adatokat.
A
10 be-/kikapcsoló gomb ellenőrző lámpája és az időzítő/zároló gomb
(Timer/Lock)
17 ellenőrző lámpája felgyullad. A kiválasztott programhoz
tartozó gomb ellenőrző lámpája villogni kezd.
Mielőtt a készülék automatikusan bekapcsol, a kijelzőn 7 megjelenik a hátra
lévő idő.
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- A beállított időtartam lejártát követően a készülék automatikusan bekapcsol.
A késleltetés időtartamának megszakításához nyomja meg a be-/kikapcsoló
gombot
10 .

26

Karbantartás, tisztítás és ápolás

Karbantartás, tisztítás és ápolás
FIGYELMEZTETÉS!
Tisztítás és tárolás előtt mindig húzza ki a csatlakozódugót,
és hagyja a készüléket teljesen lehűlni!
Áramütés veszélye!
FIGYELMEZTETÉS!
Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék a készülék
belsejébe. Ne merítse vízbe a készüléket. Áramütés
veszélye!
FIGYELEM!
A tisztításhoz soha ne használjon maró vagy súroló hatású
tisztítószert vagy éles tárgyakat.
• A készülék burkolatának tisztításához használjon száraz, esetleg kissé
benedvesített, alaposan kicsavart kendőt.
• Végül törölje szárazra a készüléket.

A szellőzőrések tisztítása
A szellőzőnyílásokat (a légbeeresztő és -kieresztő nyílásokat) rendszeres
időközönként megfelelő, puha kefével óvatosan tisztítsa meg a portól és
szennyeződésektől.
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Zavarok és elhárításuk

Zavarok és elhárításuk
Hiba:

Ok:

Elhárítás:

A főzőlap nem
működik.

A dugó nincs a védőérintkezős konnektorra csatlakoztatva.

Csatlakoztassa egy földelt
dugaszolóaljzatba a hálózati
csatlakozót.

A készülék
működés közben
kikapcsolt.

A készülék felforrósodott.

Húzza ki a csatlakozódugót a
hálózati aljzatból, és szükség esetén tisztítsa meg a
szellőzőnyílásokat. Hagyja a
készüléket szobahőmérsékletűre hűlni.

A túlhevülés elleni védelem
bekapcsolt; előfordulhat,
hogy üres főzőedényt helyezett a főzőlapra. („E5” vagy
„E6” hibajelzés)

Húzza ki a csatlakozódugót a
hálózati aljzatból, és hagyja a
készüléket szobahőmérsékletűre lehűlni. Soha ne használjon üres főzőedényt.

A beállított idő lejárt, a
készülék leállította a felfűtési
folyamatot.

Ha a főzni kívánt élelmiszer
nem elég meleg, növelje
szükség szerint a főzési időt.

Átmenetileg túl alacsony
vagy túl magas feszültség
(„E3” vagy „E4” hibajelzés)

Húzza ki a csatlakozódugót a
hálózati aljzatból, és hagyja a
készüléket szobahőmérsékletűre lehűlni.

A főzőlapon nincs főzőedény,
vagy nem megfelelő főzőedény van rajta.

Ne használja a készüléket
főzőedény nélkül. Kizárólag az indukciós főzőlaphoz
alkalmas főzőedényt használjon. Tartsa be a főzőedényre
vonatkozó utasításokat.

A készüléket nem
lehet beindítani,
sípoló hangot ad,
és a kijelzőn az
„E0” hibajelzés
jelenik meg.
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Zavarok és elhárításuk

Hiba:

Ok:

Elhárítás:

A be-/kikapcsoló
gomb feletti ellenőrző lámpa világít,
azonban a készülék
nem fűt.

A készülék készenléti
üzemmódban van, a fűtési
funkció nincs bekapcsolva.

Válasszon üzemmódot,
pl. a teljesítményfokozatokon
vagy a hőfokokon alapuló
üzemmódot.

A készülék készenléti üzemmódban
volt, és magától
kikapcsolt.

A használaton kívüli készülék automatikusan kikapcsolt.

Ha használni szeretné, kapcsolja be újra a készüléket.

Itt fel nem sorolt zavarok esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. Ügyfélszolgálati
munkatársaink szívesen állnak a rendelkezésére. A szakszerviz címe a garancialevélen található. A használati útmutató kérhető pdf-formátumban ügyfélszolgálatunktól.
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Műszaki adatok

Műszaki adatok
Névleges feszültség:

220-240 V~

Névleges frekvencia:

50/60 Hz

Névleges teljesítmény:

2000 W

Védelmi osztály:

II

Az indukciós főzőlap energiafelhasználására vonatkozó további tudnivalók:
- A készülék energiafelhasználása a DIN EN 60350-2:2014 szabvány alapján lett
megállapítva.
- Az indukciós főzőlap használata során az energiafelhasználás minimalizálásához
célszerű csak olyan magas hőfokot/teljesítményfokozatot választani, amelyre
ténylegesen szükség van, a főzés során pedig a hőfokot/teljesítményfokozatot
módosítani/csökkenteni. Lehetőség szerint mindig használjon fedelet a főzőedényhez.
- 1 liter (1 kg) víz felforralásához a készüléknek 190,5 Wh energiára van szüksége.
- A készülék belsejében található, a főzőedény felmelegítésére szolgáló fémtekercs
átmérője kb. 200 mm.
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Megfelelőségi nyilatkozat / Leselejtezés

Megfelelőségi nyilatkozat
Az EU-megfelelőségi nyilatkozatot szükség esetén kérje a jótállási
adatlapon feltüntetett címen.
A CE szimbólummal jelölt termékek megfelelnek a vonatkozó
EK-irányelvek követelményeinek.

Leselejtezés
A csomagolás ártalmatlanítása
A termék csomagolása újrahasznosítható anyagokból készült.
A csomagolást újrahasznosítás céljából leadhatja a gyűjtőhelyeken.

A készülék ártalmatlanítása
A már nem használt készüléket ne tegye a háztartási hulladék
közé!
A készüléket élettartama végén a törvényi előírásoknak megfelelően kell elhelyezni. Környezetünk védelmének érdekében a készülék
erre alkalmas részeit újra kell hasznosítani. További felvilágosítást az
illetékes közigazgatási hatóságok vagy a helyi hulladék-újrahasznosító
telepek adnak.
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