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Használati útmutató 

INDUKCIÓS FŐZŐLAP 
R-2450 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással 
részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. 
Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.  
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FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 
OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG 

• Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik 
meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik 
felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be 
nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata  nincs 
összhangban a jelen útmutató  feltételeivel.  

• A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon 
meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik 
az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével. 

• A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz 
csatlakoztassa. 

FIGYELMEZTETÉS 
• A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy 

lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező 
személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék 
biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az 
esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, 
karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. 
A készüléket és a tápvezetéket tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol. 

• Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel. 
• Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál. 
• A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító 

által. 
• Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden 

esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból. 
• Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett 

a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása 
esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a 
készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés 
veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a 
márkaszervíz munkatársaira. 

• A készüléket tilos a táphálózati aljzatból a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen 
esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent. 



Indukciós főzőlap R-2450 HU 
 

 
3 

 

• Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne 
lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületetekkel. 

• A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték  Nem szolgál kültéri 
használatra. 

• Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy 
elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében. 

• A készüléket egyenes, stabil, száraz és hőálló felületre tegye. 
• Ne helyezze a munkadeszka szélére, se a konyhaszekrény alá. 
• Ne használja a készüléket gyúlékony anyag, mint pl. függöny, konyharuha, stb. 
• Óvja a készüléket vízzel való közvetlen érintkezéstől. 
• Ne mozgassa a készüléket, amíg nem hűlt le teljesen vagy ha edény van rajta. 

A készülék bármilyen mozgatása előtt a készüléket húzza ki a hálózatból. 
• Ne hagyja a terméket üzemelni felügyelet nélkül. 
• Ne kapcsolja be a főzőlapot, ha nincs rajta edény. 
• Az edényt a főzőlap közepére helyezze. Ügyeljen arra, hogy a főzőedény 

fogantyúi ne károsodhassanak. 
• A készülék üzemelés során forró. Ezért használjon védőkesztyűt. Ne nyúljon a 

készülék forró felületéhez. 
• Ne tegyen a főzőlapra nem odavaló tárgyakat. 
• Ne merítse a készüléket vagy a csatlakozó kábelt vízbe, se más folyadékba. 
• Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózatból, minden esetben kapcsolja ki. 
• Csakis indukciós edényt használjon. 
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A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA  
 

1. Üvegkerámia főzőlap 
2. Szellőzőnyílás 
3. Főzőfelület 
4. Vezérlőpanel 

 
 
 
 
 
A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA 
 

1. Gyerekzár  
2. Időzítő gomb 
3. – gomb  
4. Kijelző 
5. + gomb 
6. Beállítások gomb 
7. Be- és kikapcsolás gomb 

 
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 

• Távolítsa el az összes göngyöleget. 
• A készüléket helyezze egyenes, stabil és hőálló felületre. 
• Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba. Ezt hangjelzés kíséri és a kijelzőn a 

„C” adat jelenik meg. 
• A Be- és kikapcsolás gombbal kapcsolja be a készüléket. A kijelzőn az „ON" 

felirat jelenik meg. 
• Használat előtt ellenőrizze, hogy a főzőlap tiszta-e és nincs-e rajta nem 

megfelelő tárgy. 
• Tegye a főzőedényt a főzőlapra és válassza ki a szükséges 

teljesítményt/hőmérsékletet. 
• A kívánt teljesítmény beállításához nyomja meg a Beállítások gombot. A 

kijelzőn az 1600-as számadat jelenik meg (alapbeállítás) Ezután a + és - 
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gombokkal válassza ki az igénye szerinti teljesítményt (200 W, 400 W, 600 W, 
800 W, 1000 W, 1200 W, 1400 W, 1600 W, 1800 W, 2000 W). 

• A hőmérséklet beállításához nyomja meg kétszer a Beállítások gombot. A 
kijelzőn az 240-es számadat jelenik meg (alapbeállítás) Ezután a + és - 
gombokkal válassza ki a kívánt hőmérsékletet (60 °C, 80 °C, 100 °C, 120 °C, 
140 °C, 160 °C, 180 °C, 200 °C, 220 °C, 240 °C). 

• A főzés befejeztével kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózatból. 
Megj.: Kikapcsolást követően a ventilátor a készülék hűtése érdekében még egy 
ideig működik; a készüléket csak a ventilátor leállását követően húzza ki a 
hálózatból. 
• Csakis indukciós edényt használjon, mely 12-26 cm átmérőjű aljjal rendelkezik. 

 
AZ IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA 

• A kívánt teljesítmény/hőmérséklet beállítása után az időzítő segítségével a 
főzés ideje is beállítható. 

• Az időzítés beállításához nyomja meg az időzítő gombot, majd a  + és – 
gombokkal állítsa be a főzés idejét. A + és – gombok hosszan tartó 
lenyomásával a beállítás gyorsabban végezhető. 

• Ez a beállítás 1-240 óra időközben lehetséges. 
• A beállítás mentéséhez nyomja meg ismét az időzítő gombot vagy várja meg, 

míg a kijelzőn a dióda villogása abba nem marad. 
• A beállított idő lejártára hangjelzés figyelmeztet, a készülék leáll és készenléti 

módba kapcsol. 
• Az időzítés a Be- és kikapcsolás gomb lenyomásával (a készülék készenléti 

módba vált) vagy az időzítő gomb hosszan tartó lenyomásával szüntethető 
meg. 

 
GYEREKZÁR FUNKCIÓ 

• A gyerekzár bekapcsolásához néhány másodpercig tatrsa lenyomva a 
gyerekzár gombot. Meggyullad a gyerekzárt jelző indikátor és a távirányító 
gombjai (a Be- és kikapcsolás gomb kivételével) leblokkolnak. 

• A gyerekzár funkció akkor is bekapcsolható, ha a készülék üzemen kívül van. 
• A funkció kikapcsolásához 3 mp-re nyomja meg a gyerekzár gombot. 
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TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS 
• Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki, húzza ki a hálózatból és hagyja 

lehűlni.  
• A berendezés felületének tisztításához használjon közömbös ph-jú 

tisztítószerbe mártott ruhát vagy szivacsot. Ezután a főzőlapot törölje át tiszta 
vízbe mártott ruhával, majd törölje szárazra. 

• A szellőzőnyílást rendszeresen tisztítsa a portól és más szennyeződésektől (pl. 
ecset segítségével).  

• Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket. 
• Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba. Ügyeljen 

arra, hogy a készülék belsejébe ne jusson víz. 
 
 
 
 
TÁBLÁZAT A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA 
Probléma Ok Megoldás 
A készüléket nem 
lehet bekapcsolni. 

Károsodott a biztosíték Kérjük, forduljon 
márkaszervízhez 

A készülék 
megszakítja 
működését és 
hangjelzést ad ki. 

Nem kompatibilis edény vagy 
üres főzőlap 

Indukciós edényt használjon 

A főzőedény a főzőlapon kívül 
van 

Az edényt a főzőlap közepére 
helyezze 

Az edényt gyakran emelgetik a 
főzőlapról 

Ne emelje le túl gyakran az 
edényt a főzőlapról 

A készülék nem 
működik 

A főzőlap túlhevült vagy üres 
edény van rajta 

Ne hagyja az üres edényt a 
főzőlapon 

Szellőzőnyílást valami 
blokkolja 

Tisztítsa ki a szellőzőnyílást 

A készülék további beállítás 
nélkül 2 órán át be volt 
kapcsolva 

A készüléket újból állítsa be 
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HIBAKÓDOK 
Hibakód Ok Megoldás 
E0  Nem kompatibilis edény 

vagy üres főzőlap 
Használjon megfelelő edényt és 
állítsa a főzőlap közepére. 

E1 Szenzorhiba Kérjük, forduljon márkaszervízhez. 
E2 A készülék túlhevülése Kapcsolja ki a készüléket és lehűlni. 

Ezután ismét kapcsolja be. 
E3 Túlfeszültség  Kérjük, forduljon márkaszervízhez. 
E4  Feszültségcsökkenés Kérjük, forduljon márkaszervízhez. 
E5  Szenzorhiba a főzőlapon Kérjük, forduljon márkaszervízhez. 
E6  A főzőlap túlhevülése Kapcsolja ki a készüléket és hagyja 

lehűlni. Ezután ismét kapcsolja be. 
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MŰSZAKI JELLEMZŐK  
Névleges feszültségtartomány 220-240 V 
Névleges frekvencia 50/60 Hz 
Névleges teljesítmény 2000 W 

 
A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva. 
 
TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG 
KEZELÉSÉHEZ 
Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.  
 
KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK 
MEGSEMMISÍTÉSE 

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt 
szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus 
berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen 
termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében 
helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban 
illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, 
hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk 
helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is 
segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre 
és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - 
lehetséges negatív hatások megelőzésében is.  
 
A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó 
alapkövetelménynek.  


