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1 A főzőzónák beállítása

1 1

 14.5 1.400W 2.200W
 21 2.200W 3.700W

1  IEC 60335-2-6
Ø = cm

2 Biztonság
Tartsa be a következő biztonsági előírásokat.

2.1 Általános útmutatások
¡ Gondosan olvassa el ezt az útmutatót.
¡ Őrizze meg az útmutatót, a készülék adat-

lapját és a termékinformációkat a későbbi
használat céljára, vagy az újabb tulajdonos
számára.

¡ Ha szállítás közben megsérült a készülék,
ne csatlakoztassa.

2.2 Rendeltetésszerű használat
A csatlakozódugó nélküli készüléket csak hi-
vatalos engedéllyel rendelkező szakember
csatlakoztathatja. Hibás csatlakoztatás miatt
keletkezett károkra nem vonatkozik a garan-
cia.
Csak a szerelési útmutatónak megfelelő, szak-
szerű beszerelés esetén garantált az üzembiz-
tonság. A szerelő felelős a felállítási helyen
való kifogástalan működésért.
A készüléket csak a következőkre használja:
¡ ételek és italok készítésére.
¡ működését felügyelve. A rövid főzési folya-

matokat mindig kövesse figyelemmel.
¡ a háztartásban és az otthoni környezet zárt

helyiségeiben.
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¡ legfeljebb 2000 méter tengerszint feletti
magasságig.

Ne használja a készüléket:
¡ külső időzítővel vagy külön távirányítóval.

Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az EN
50615 szabványban meghatározott készü-
lékkel történő üzemeltetés megszűnik.

¡ veszélyes vagy robbanásveszélyes anya-
gok és gőzök felszívására.

¡ apró alkatrészek vagy folyadék felszívására.

Ha aktív beültetett orvostechnikai eszközt (pél-
dául szívritmus-szabályozót vagy defibrillátort)
visel, ellenőrizze, hogy orvosa megfelel-e az
Európai Közösségek Tanácsa 1990. június
20-i 90/385/EGK irányelvének illetve a EN
45502-2-1 és a EN 45502-2-2 szabványnak,
illetve VDE-AR-E 2750-10 szerint lett-e kivá-
lasztva, implantálva és programozva. Ha ezek
a követelmények teljesülnek, és ha nem fém-
ből készült főzőedényeket és nemféesm fo-
gantyúval ellátott edényeket használnak, ak-
kor az indukciós főzőlap használata rendelte-
tésszerű használat esetén biztonságos.

2.3 A használók körének korlátozása
Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek és
csökkent testi, érzékszervi vagy mentális ké-
pességekkel, illetve kevés tapasztalattal és/
vagy ismerettel rendelkező személyek is hasz-
nálhatják felügyelet mellett, vagy ha megtaní-
tották nekik a készülék biztonságos használa-
tát és megértették a lehetséges veszélyeket.
Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
A tisztítást és a felhasználói karbantartást
gyermekek nem, ill. csak 15 év felett, kizáró-
lag felügyelet mellett végezhetik.
8 évnél fiatalabb gyerekeket ne engedjen a
készülék és a csatlakozóvezeték közelébe.

2.4 Biztonságos használat

FIGYELMEZTETÉS ‒ Fulladásveszély!
A gyermekek az apró alkatrészeket belélegez-
hetik vagy lenyelhetik, és megfulladhatnak tő-
lük.
▶ Gyermekektől tartsa távol az apró alkatré-

szeket.
▶ Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak az

apró alkatrészekkel.
A gyermekek a csomagolóanyagokat a fejük-
re húzhatják vagy magukra tekerhetik, és
megfulladhatnak.

▶ Gyermekektől tartsa távol a csomagoló-
anyagot.

▶ Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a
csomagolóanyaggal.

FIGYELMEZTETÉS ‒ Mérgezés veszélye!
A visszaszívott égéstermék mérgezést okoz-
hat. A belső levegőtől függő tűzhelyek (pl.
gáz-, olaj-, fa- vagy széntüzelésű fűtőberende-
zések, átfolyós vízmelegítők, melegvízkészítő
rendszerek) elszívják az égéslevegőt a felállí-
tási térből, és egy füstgáz-berendezésen (pl.
kürtőn) keresztül a szabadba vezetik az el-
használt gázt. Egy bekapcsolt páraelszívó ké-
szülékkel együtt működtetve a konyhából és a
szomszédos helyiségekből elszívja a beltéri
levegőt. Megfelelő szellőzés nélkül vákuum
keletkezik. A kürtőből vagy az elszívó aknából
a mérgező gázokat visszaszívja a lakóhelyisé-
gekbe. 

▶ Mindig gondoskodjon elegendő betáplált
levegőről, ha a készüléket légkivezetéses
üzemmódban egy beltéri levegőtől függő
tűzhellyel egyidejűleg használja.

▶ Veszélytelen üzemeltetés csak akkor lehet-
séges, ha a tűzhely felállítási terében nem
lépik túl a 4 Pa (0,04 mbar) vákuumot. Ez
akkor érhető el, ha nem lezárható nyíláso-
kon keresztül, pl. az ajtókban, ablakokban,
beépített levegőbefúvó/elszívó szekrénnyel
való összekötésben vagy más műszaki
megoldások révén, az égéslevegő szaba-
don utána áramolhat. Egy levegőbefúvó/el-
szívó szekrény egyedül nem biztosítja a ha-
tárérték betartását.

▶ Minden esetben kérje ki az illetékes ké-
ményseprő mester tanácsát, aki a ház tel-
jes szellőztető rendszerét meg tudja ítélni,
és javasolja Önnek a megfelelő szellőzteté-
si intézkedéseket.

▶ Ha a készüléket kizárólag keringtető üzem-
módban használják, az üzemeltetés korláto-
zások nélkül lehetséges.
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FIGYELMEZTETÉS ‒ Tűzveszély!
A forró olajok és zsírok gyorsan lángra lob-
bannak.
▶ A forró olajat és zsírt soha ne hagyja fel-

ügyelet nélkül.
▶ Soha ne vízzel oltsa el a tüzet.
▶ Kapcsolja ki a főzőhelyet.
▶ A lángot óvatosan fojtsa el fedővel, oltóken-

dővel vagy hasonlóval.
A főzőhelyek nagyon forrók.
▶ Soha ne tegyen gyúlékony tárgyakat a főző-

felületre.
▶ Ne tároljon tárgyakat a főzőfelületen.
A készülék forró.
▶ Ne tartson gyúlékony tárgyakat vagy sprayt

a főzőfelület alatti fiókokban.
A főzőmező fedőlapjainak használata balese-
tet okozhat, pl. túlhevülhetnek, meggyulladhat-
nak vagy elpattanhatnak.
▶ Ne használja a főzőlapok fedőlapjait.
Minden használat után kapcsolja ki a főzőfelü-
letet a főkapcsolóval.
▶ Ne várja meg, hogy a főzőfelület automati-

kusan kikapcsoljon, mivel már nem találha-
tók rajta fazekak és serpenyők.

A zsírszűrőkben lévő zsírlerakódások meg-
gyulladhatnak.
▶ A készüléket soha ne üzemeltesse a zsír-

szűrő nélkül.
▶ Rendszeresen tisztítsa a zsírszűrőt.
▶ A készülék közelében soha ne használjon

nyílt lángot (pl. flambírozás).
▶ A készüléket csak akkor szerelje fel egy

szilárd tüzelőanyagokkal (pl. fa vagy szén)
működő tűzhely fölé, ha a tűzhely zárt, le
nem vehető burkolattal rendelkezik. Nem
keletkezhet hulló szikra.

FIGYELMEZTETÉS ‒ Égési sérülések
veszélye!
A főzőhelyek és környékük felforrósodnak, kü-
lönösen a főzőfelület kerete, ha van.
▶ Soha ne érintse meg a forró felületeket.
▶ Tartsa távol a gyerekeket.
A főzőhely fűt, de a kijelző nem működik.
▶ Kapcsolja ki a biztosítékot a biztosítékszek-

rényben.
▶ Hívja a vevőszolgálatot.
A nem megfelelő védőeszközök vagy gyer-
mekvédő rácsok balesetet okozhatnak.
▶ Csak az általunk engedélyezett védőeszkö-

zöket, pl. gyermekvédő rácsotm használja.

A fém tárgyak nagyon gyorsan felforrósodnak
a főzőfelületen.
▶ Soha ne tegyen a főzőfelületre fém tárgya-

kat, pl. kést, villát, kanalat vagy fedőt.
A készülék üzem közben felforrósodik.
▶ Tisztítás előtt hagyja lehűlni a készüléket.
▶ Ha forró folyadék kerül a készülékbe, csak

akkor távolítsa el a zsírszűrőt és a túlfolyó
tartályát, amikor a készülék már lehűlt.

FIGYELMEZTETÉS ‒ Áramütés
veszélye!
A szakszerűtlen javítás veszélyes.
▶ A készüléket csak szakképzett személyek

javíthatják.
▶ A készülék javításához csak eredeti pótal-

katrészeket szabad használni.
▶ Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke

megsérül, egyedi csatlakozóvezetékre kell
kicserélni, amely a gyártónál vagy vevőszol-
gálatánál kapható.

A sérült készülék és a sérült hálózati csatlako-
zóvezeték veszélyes.
▶ Soha ne használjon megsérült készüléket.
▶ Soha ne használjon olyan készüléket,

amelynek a felülete repedt vagy törött.
▶ Miközben a készüléket leválasztja az elekt-

romos hálózatról, soha ne a hálózati csatla-
kozóvezetéket húzza. Mindig a hálózati
csatlakozóvezeték dugóját húzza.

▶ Ha a készülék vagy a hálózati csatlakozó-
vezeték megsérült, azonnal húzza ki a háló-
zati csatlakozóvezeték csatlakozódugóját,
vagy kapcsolja le a biztosítékszekrényben
lévő biztosítékot.

▶ "Forduljon a vevőszolgálathoz."
→ Oldal 22

A behatoló nedvesség áramütést okozhat.
▶ A készülék tisztításához ne használjon ma-

gasnyomású vagy gőzsugaras tisztítógépet.
A forró készülékrészeknél az elektromos ké-
szülékek kábelszigetelése megolvadhat.
▶ Soha ne érintkezzen az elektromos készü-

lékekek csatlakozó kábele forró készülékré-
szekkel.

FIGYELMEZTETÉS ‒ Sérülésveszély!
A főzőedények az edény alja és a főzőhely
között keletkező folyadék miatt hirtelen meg-
emelkedhetnek.
▶ A főzőhelyet és az edény alját mindig tartsa

szárazon.
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▶ Soha ne használjon fagyott edényt.
Vízfürdőben történő főzéskor a túlmelegedés
hatására elpattanhat a főzőfelület és a főző-
edény.
▶ Ügyeljen rá, hogy a vízfürdőbe helyezett fő-

zőedény ne érjen hozzá a vízzel töltött
edény aljához.

▶ Csak hőálló főzőedényt használjon.
A repedezett vagy törött felületű készülék vá-
gási sérüléseket okozhat.
▶ Ne használja a készüléket repedezett vagy

törött felülettel.

3 Anyagi károk elkerülése

FIGYELEM!
Az edények és serpenyők érdes alja megkarcolja az
üvegkerámiát.
▶ Ellenőrizze az edényt.
Az üresen történő főzés károsíthatja az edényt vagy a
készüléket.
▶ Soha ne helyezze az edényt üresen a forró főzőfelü-

letre és ne főzzön üresen.
A hibásan felhelyezett edény a készülék túlmelegedé-
séhez vezethet.
▶ Soha ne helyezzen forró serpenyőket vagy edénye-

ket a kezelőelemre vagy a főzőlap keretére.
Ha a főzőfelületre kemény vagy hegyes tárgy esik, a fő-
zőfelület megsérülhet.
▶ Ügyeljen arra, hogy semmilyen kemény vagy he-

gyes tárgy ne essen a főzőfelületre.
A nem hőálló anyagok ráolvadnak a forró főzőhelyre.
▶ Ne használjon tűzhelyvédő fóliát.
▶ Ne használjon alufóliát vagy műanyag edényt.

3.1 A leggyakoribb sérülések áttekintése
Itt találhatók a leggyakoribbb sérülések és atippek az-
zal kapcsolatban, miként lehet azokat elkerülni.

Sérülé-
sek

Oka Teendő

Foltok Kifutott ételek A kifutott ételt haladékta-
lanul távolítsa el egy
üvegkaparóval.

Foltok Alkalmatlan tisz-
títószerek

Üvegkerámiához alkalmas
tisztítószert használjon.

Karcolá-
sok

Só, cukor vagy
homok

A főzőfelületet ne használ-
ja munka- vagy tárolófelü-
letként.

Karcolá-
sok

Érdes aljú edé-
nyek és serpe-
nyők

Ellenőrizze az edényt.

Elszíne-
ződés

Alkalmatlan tisz-
títószerek

Üvegkerámiához alkalmas
tisztítószert használjon.

Elszíne-
ződés

Edény kidörzsö-
lődése, pl. alu-
mínium

Az edényeket és serpe-
nyőket emelje fel, ha
odébb húzza azokat.

Kagyló-
formájú
repedés

Cukor vagy ma-
gas cukortartal-
mú ételek

A kifutott ételt haladékta-
lanul távolítsa el egy
üvegkaparóval.

4 Környezetvédelem és takarékosság

4.1 A csomagolási hulladék ártalmatlanítása
A felhasznált csomagolóanyagok környezetkímélők és
újrahasznosíthatók.
▶ Az egyes összetevőket fajtánként szétválogatva ár-

talmatlanítsa.

4.2 Energiamegtakarítás
Ha megfogadja ezeket a tanácsokat, készüléke keve-
sebb energiát fogyaszt.
Az főzési zónát az edény méretének megfelelően vá-
lasszuk ki. Helyezze középre az edényt.
Olyan edényeket használjon, melyek aljának átmérője
megegyezik a főzőhely átmérőjével.
Tipp: Az edénygyártók sokszor az edény felső átmé-
rőjét adják meg. Ez gyakran nagyobb mint az alsó át-
mérő.
¡ A nem illeszkedó edények vagy a nem teljesen lefe-

dett főzőzónák sok eenrgiát fogyasztanak.

Az edényt fedje le egy megfelelő méretű fedővel.
¡ Fedél nélkül történő főzéskor a készüléknek sokkal

több energiára van szüksége.
A fedelet lehetőleg ritkán emelje meg.
¡ Ha a fedelet megemeli, sok enrgia távozik.

Használjon üvegfedőt
¡ Az üvegfedő használatával anélkül is belelát az

edénybe, hogy meg kellene emelnie a fedelet.
Egyenes aljú fazekakat és serpenyőket használjon.
¡ A nem egyenletes aljú edények növelik az energia-

fogyasztást.
Az élelmiszer-mennyiségnek megfelelő edényt hasz-
náljon.
¡ A kevés élelmiszert tartalmazó nagy edények felme-

legítéséhez több energia szükséges.
Kevés vízzel forraljopn.
¡ MInél több víz van az edényben, annál több energia

szükséges a felmelegítéshez.
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Időben váltson vissza alacsonyabb főzési fokozatra.
Használjon megfelelő továbbfőzési fokozatot.
¡ Túl magas továbbfőzési fokozat esetén energiát pa-

zarol el
A ventilátorfokozatot igazítsa a konyhai pára mértéké-
hez.
¡ Az alacsonyabb ventilátorfokozat alacsonyabb ener-

giafogyasztást jelent.
Intenzív konyhai pára esetén idejében válasszon ma-
gasabb ventilátorfokozatot.
¡ A szagok kevésbé oszlanak el a térben.

Kapcsolja ki a készüléket, ha már nincs rá szükség.
¡ A készülék nem használ energiát.

Főzés közben gondoskodjon megfelelő szellőztetés-
ről.
¡ A készülék hatékonyabban és kisebb zajszinttel

működik.
A megadott időközönként tisztítsa meg vagy cserélje
ki a szűrőt.
¡ A szűrő hatásfoka változatlan marad.

5 Főzés indukcióval

5.1 Előnyök indukciós főzéskor
Az indukciós főzés alapvetően különbözik a hagyomá-
nyos főzéstől, mivel a hő közvetlenül az edényben ke-
letkezik. Ez számos előnyt nyújt:
¡ Időmegtakarítás főzéskor és sütéskor.
¡ Energiamegtakarítás.
¡ Könnyebb ápolás és tisztítás. A kifutott étel nem ég

rá olyan gyorsan.
¡ A hőellátás kontrollja és biztonság; a főzőlap min-

den módosítás után azonnal növeli vagy csökkenti a
hőellátást. Az indukciós főzőzóna megszakítja a hő-
ellátást, ha anélkül veszi le az edényt a főzőzónáról,
hogy azt előbb kikapcsolná.

5.2 Edények
Csak a ferromágneses edények alkalmasak az indukci-
ós főzésre.
Például:
¡ zománcozott acél edények
¡ öntöttvas edények
¡ indukciós főzésre alkalmas különleges nemesacél

edények
Az indukciós főzéshez megfelelő edényekkel kapcsola-
tos információkat a következő címen talál: 
→ "Az edény ellenőrzése", Oldal 15
A jó főzési eredmény eléréséhez ellenőrizze, hogy az
edény aljának ferromágneses területe megfelel-e a fő-
zőzóna méretének. Ha egy főzőzóna nem ismeri fel a
rajta lévő edényt, akkor helyezze az edényt egy kisebb
átmérőjű főzőzónára.

Egyes indukciós edények alja nem teljesen ferromág-
neses:

Ha kis ferromágneses alsó résszel rendelkező, nagy-
méretű edényeket használ, akkor csak a ferromágne-
ses felület melegszik fel. A hő így nem oszlik el egyen-
letesen. Ezért előfordulhat, hogy a nem ferromágneses
terület hőmérséklete túl alacsony a főzéshez.

Az alumíniumrészeket is tartalmazó edények alja kiseb-
bé teszi a ferromágneses felületet. Így csökkenhet a
teljesítményleadás, és az edények felismerése nem
megfelelően vagy egyáltalán nem történik meg, ezért
nem is melegszenek fel kellőképpen.

Nem alkalmas edények
Soha ne használjon a következő anyagokból készült
hőelosztó lemezt vagy edényt:
¡ vékony aljú normál edény
¡ üveg
¡ agyag
¡ réz
¡ alumínium

Az edény aljának tulajdonságai
Az edény aljának tulajdonságai befolyásolhatják a főzé-
si eredményt. A hőt egyenletesen elosztó anyagokból
álló edények, pl. a többrétegű nemesacél talppal ren-
delkező fazekak időt és energiát takarítanak meg.
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Lehetőség szerint használjon lapos aljú edényeket, mi-
vel az edények egyenetlen alja befolyásolja a hőellá-
tást.

Hiányzó edény vagy nem megfelelő méret
Ha nem helyez edényt a kiválasztott főzőzónára, vagy
az edény nem megfelelő anyagból készült, illetve mére-
te nem megfelelő, akkor világít a kijelzés a főzőzónán.
Helyezzen egy megfelelő edényt a főzőzónára, hogy a
kijelzés kialudjon. Ha 90 másodpercen belül nem he-
lyez egy megfelelő edényt a főzőzónára, akkor az auto-
matikusan kikapcsol.

Ne használjon üres vagy vékony aljú edényeket
Ne melegítsen üres edényeket, és ne használjon vé-
kony aljú edényeket. A főzőfelület belső biztonsági
rendszerrel van ellátva. Egy üres edény ennek ellenére
olyan gyorsan felmelegedhet, hogy az „Automatikus le-
kapcsolás” funkció nem reagál időben, és a hőmérsék-
let túlságosan megemelkedik. Emiatt az edény alja
megolvadhat, és károsíthatja az üveglapot. Ilyen eset-
ben ne érintse meg az edényt, hanem kapcsolja ki a fő-
zőzónát. Ha a lehűlés után a főzőzóna nem működik,
forduljon a műszaki vevőszolgálathoz.

Edényfelismerés
Minden főzőzóna rendelkezik egy alsó határértékkel az
edényfelismeréshez, ami a ferromágneses rész átmérő-
jétől és az edény aljának anyagától függ. Ezért mindig
azt a főzőhelyet használja, amelyik a leginkább megfe-
lel az edény aljának átmérőjéhez.
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6 Ismerkedés

6.1 Az Ön új készüléke
Információk új készülékéhez

2
1

3
4

5

Sz. Megnevezés
1 Zsírszűrő

2 Szagszűrő légkeringetéses üzemmód vagy zaj-
szűrő légkivezetéses üzemmód esetén 1

3 Főzőfelület

4 Kezelőfelület

5 Túlfolyó tartálya
1 A készülék kivitelétől függően.

6.2 Kiegészítő tartozékok
A készülék beépítési típusától függően különböző tarto-
zékok kaphatók, amelyeket a szaküzletekben, a vevő-
szolgálatnál, illetve hivatalos internetes oldalunkon sze-
rezhet be.
¡ Légkivezetési készlet
¡ Légkeringetési készlet
¡ Szagszűrő légkeringetéses üzemmódhoz
¡ Zajszűrő légkivezetéses üzemmódhoz

6.3 A kezelőfelület
A készüléktípustól függően a kép részletei eltérhetnek,
pl. a szín és a forma.

Választószenzorok

Szenzor Funkció
Főkapcsoló

 Főzőzóna kiválasztása
/ Beállítások kiválasztása
 PowerBoost funkció

Intenzív ventilátorfokozat
 Időzítés funkció
 Gyerekzár
 Manuális elszívóvezérlés

Kijelzések

Kijelzés Funkció
 Üzemállapot
-  Főzési fokozatok
-  Ventilátorfokozatok
/  Maradékhő
 PowerBoost funkció

Intenzív ventilátorfokozat
 Időfunkciók

Érintőmezők és kijelzők
Amikor megérint egy szimbólumot, a megfelelő funkció
bekapcsol.
¡ Tartsa tisztán és szárazon a kezelőfelületet. A ned-

vesség befolyásolhatja a működést.
¡ Az edényeket soha ne helyezze a kijelzők és a szen-

zorok közelébe. Az elektronika túlmelegedhet.

6.4 A főzőzónák
Az indukciós főzéshez megfelelő edényekkel kapcsola-
tos információkat a következő címen talál: 
→ "Főzés indukcióval", Oldal 6.

A főzőzó-
nák

 Egykörös
főzőzóna

Megfelelő méretű edényt
használjon.

6.5 Maradékhő-kijelző
A főzőfelület mindegyik főzőzónájához külön maradék-
hő-kijelzéssel rendelkezik. Ez kijelzi, hogy egy főzőzóna
még forró. Ne érintse meg a főzőzónát közvetlenül ki-
kapcsolás után, illetve amíg a maradékhő-kijelző világít.
A maradékhő nagyságától függően az alábbi kijelzések
jelennek meg:
¡  kijelzés: magas hőmérséklet
¡  kijelzés: alacsony hőmérséklet

Ha az edényt a főzési folyamat közben leveszi a főző-
zónáról, akkor a maradékhő-kijelző és a kiválasztott fő-
zési fokozat felváltva villog.
Ha kikapcsolja a főzőzónát, a maradékhő–kijelző vilá-
gít. A főzőfelület kikapcsolása után is mindaddig világít
a maradékhő-kijelzés, amíg a főzőzóna még meleg.
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7 Üzemmódok
A készüléket légkivezetéses vagy légkeringetéses
üzemmódban használhatja.
A telítettségkijelzést a kiválasztott üzemmódtól és a
használt szűrőktől függően kell beállítani.

7.1 Kivezetéses üzemmód
A beszívott levegőt a zsírszűrők megtisztítják, és egy
csőrendszeren keresztül elvezetik a szabadba.

A levegő nem vezethető el olyan kürtő-
be, amely gázzal vagy más tüzelő-
anyaggal működő készülékek égéster-
mékének elvezetésére szolgál (ez lég-
keringetéses készülékekre nem vonat-
kozik).
¡ Ha az elhasznált levegőt üzemen kí-

vül lévő füst- vagy füstgázelvezető
kürtőbe vezetik el, be kell szerezni
az illetékes kéményseprő mester
hozzájárulását.

¡ Ha az elhasznált levegőt a külső fa-
lon vezetik keresztül, teleszkópos be-
épített szekrényt kell használni.

7.2 Légkeringetéses üzemmód
A beszívott levegőt a zsírszűrő és egy szagszűrő meg-
tisztítja, majd a készülék visszavezeti a helyiségbe.

A szagok megkötéséhez légkeringeté-
ses üzemmódban be kell építenie egy
szagszűrőt. A készülék légkeringetéses
üzemmódban történő üzemeltetésének
különböző lehetőségeit tekintse meg
katalógusunkban, vagy kérdezze meg a
szakkereskedőt. A szükséges tartozékot
a szaküzletben, a vevőszolgálatnál vagy
az online áruházban vásárolhatja meg.

8 Az első használat előtt
Végezze el az első üzembe helyezéshez szükséges be-
állításokat. Tisztítsa meg a készüléket és a tartozéko-
kat.

8.1 Üzemmód beállítása
A készüléket gyárilag légkeringetéses üzemmóddal be-
állítva szállítjuk.
Ha a főzőlapot a szabadba vezető légelvezetéssel sze-
relték fel, a     beállításban kell ezt az üzemmódot
konfigurálni. További információk a következő fejezet-
ben találhatók: 
→ "Alapbeállítások", Oldal 14

9 A kezelés alapjai

9.1 Főzőfelület be- és kikapcsolása
Kapcsolja be vagy ki a főzőlapot a  főkapcsolóval.
Ha a kikapcsolást követő első 4 másodpercben bekap-
csolja a főzőlapot, a főzőlap az addigi beállításokkal
kezd el üzemelni.
Megjegyzés: A készüléket soha ne használja fém zsír-
szűrő és a túlfolyó tartálya nélkül.

A főzőlap bekapcsolása
▶ Érintse meg az  elemet.

Hangjelzés hallatszik és a  melletti kijelzés világít.
a A főzőfelület üzemkész.

A főzőlap kikapcsolása
▶ Tartsa ujját az  elemen, amíg kijelzők kialszanak.

A maradékhő-kijelzés mindaddig világít, amíg vala-
mennyi főzőzóna megfelelően ki nem hűlt.

a Minden főzőzóna ki van kapcsolva.
Megjegyzés: Ha valamennyi főzőzóna 20 másodperc-
nél hosszabb ideig ki van kapcsolva, a főzőlap kikap-
csol.

9.2 A főzőzónák beállítása
Válassza ki a kívánt főzési fokozatot a  és   szimbó-
lummal.

Teljesítményfokozat
Legalacsonyabb teljesít-
ményfokozat
Legmagasabb teljesít-
ményfokozat
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Minden teljesítményfokozat rendelkezik egy köztes fo-
kozattal is. Ezt egy pont jelöli.
Megjegyzések
¡ Annak érdekében, hogy a készülék elektromos al-

katrészeit védje a túlmelegedéstől vagy az elektro-
mos impulzusoktól, a főzőlap képes a teljesítmény-
fokozat átmeneti csökkentésére.

¡ A készülék zajkibocsátásának megakadályozása ér-
dekében a főzőfelület képes a teljesítményfokozat
átmeneti csökkentésére.

A főzőzóna és a főzési fokozat kiválasztása
1. A főzőzóna kiválasztásához kattintson a  elemre.
2. A következő 10 másodpercen belül érintse meg a

 vagy a  elemet.
‒ Koppintson a  szimbólumra. Megjelenik a  fő-

zési fokozat.
‒ Koppintson a  szimbólumra. Megjelenik a  fő-

zési fokozat.

a A teljesítményfokozat be van beállítva.

Megjegyzések
¡ Ha egy edényt a főzőzónára helyez, mielőtt a főzőla-

pot bekapcsolná, és megérinti az  elemet, az
edény felismerése 20 másodperccel később törté-
nik meg. Automatikusan megtörténik a főzőzóna ki-
választása. Az edény felismerése után 20 másod-
percen belül válasszon főzési fokozatot, másként a
főzőzóna kikapcsol.
Ha bekapcsolás előtt több edényt helyez a főzőlap-
ra, akkor az csak egy edényt ismer fel.

¡ Ha nincs edény a főzőzónán, villog a kiválasztott tel-
jesítményfokozat. Bizonyos idő elteltével a főzőzóna
kikapcsol.

Főzési fokozat módosítása és a főzőzóna
kikapcsolása
1. Válassza ki a főzőzónát.
2. Koppintson a  vagy  szimbólumra, míg a kívánt

főzési fokozat meg nem jelenik, vagy állítsa be a kö-
vetkezőt: .

a A főzőzóna főzési fokozata módosul vagy a főzőzó-
na kikapcsol, és megjelenik a maradékhő-kijelzés.

Főzőzóna gyors kikapcsolása
Tartsa nyomva a főzőzóna szimbólumát kb. 3 másod-
percig. A főzőzóna kikapcsol.

9.3 Főzési tanácsok
¡ Ha pürét, krémlevest vagy sűrű szószt melegít, ak-

kor időnként keverje meg.
¡ Az előmelegítéshez 8–9-es főzési fokozatot állítson

be.
¡ Ha fedő alatt főz, akkor csökkentse a főzési fokoza-

tot, amennyiben gőz távozik az edényből. A távozó
gőz nem befolyásolja a főzési eredményt.

¡ A főzési folyamat végeztével fedje le az edényt az
étel tálalásáig.

¡ Gyorsfőző fazékban való főzésnél tartsa be a gyártó
utasításait.

¡ Ne főzze túl sokáig az élelmiszereket, hogy tápérté-
kük megmaradjon. A konyhai jelzőórával legfeljebb
beállíthatja az optimális időtartamot.

¡ Ügyeljen arra, hogy az olaj ne párologjon.
¡ Az élelmiszer megpirításához egymás után kis ada-

gokban süsse meg azt.
¡ Egyes edények magas hőmérsékletre hevülhetnek

főzés közben. Ezért használjon edényfogót.
¡ Az energiahatékony főzéshez kapcsolódó javaslato-

kat itt talál: 
→ "Energiamegtakarítás", Oldal 5

Főzési táblázat
A táblázat megmutatja, hogy mely ételhez mely főzési
fokozat ( ) a megfelelő. A főzési idő ( ) az élelmi-
szer jellegétől, súlyától, vastagságától és minőségétől
függően változhat.

Olvasztás
Csokoládé, csokoládébevonat 1 - 1. -
Vaj, méz, zselatin 1 - 2 -
Felmelegítés és melegen tar-
tás
Egytálétel, pl. lencsefőzelék 1. - 2 -
Tej1 1. - 2. -
Főtt virsli1 3 - 4 -
Felolvasztás és melegítés
Mélyhűtött spenót 3 - 4 15 - 25
Mélyhűtött pörkölt 3 - 4 35 - 55
Puhára párolás, forralás
Burgonyagombóc 1 4. - 5. 20 - 30
Hal 1 4 - 5 10 - 15
Fehér szószok, pl. besamelmár-
tás

1 - 2 3 - 6

Felvert szószok, pl. Béarnaise-
mártás, hollandi mártás

3 - 4 8 - 12

Forrázás, gőzölés, párolás
1 Fedő nélkül
2 Melegítse elő 8 - 8. főzési fokozaton
3 Fordítsa meg gyakran
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Rizs, kétszeres vízmennyiség-
gel

2. - 3. 15 - 30

Tejberizs 2 2 - 3 30 - 40
Héjában főtt burgonya 4. - 5. 25 - 35
Sósburgonya 4. - 5. 15 - 30
Tészta1 6 - 7 6 - 10
Egytálétel 3. - 4. 120 -

 180
Levesek 3. - 4. 15 - 60
Zöldségek 2. - 3. 10 - 20
Zöldség, mélyhűtött 3. - 4. 7 - 20
Egytálétel kuktában 4. - 5. -
Párolás
Göngyölt hús 4 - 5 50 - 65
Párolt marhaszelet 4 - 5 60 - 100
Pörkölt2 3 - 4 50 - 60
Párolás/sütés kevés
zsiradékkal1

Hússzelet, natúr vagy panírozott 6 - 7 6 - 10
Hússzelet, mélyhűtött 6 - 7 6 - 12
Karaj, natúr vagy panírozott 3 6 - 7 8 - 12
Steak, 3 cm vastag 7 - 8 8 - 12
Szárnyas mellehúsa, 2 cm vas-
tag 3

5 - 6 10 - 20

Szárnyas mellehúsa, mélyhűtött 5 - 6 10 - 30
Húspogácsa, 3 cm vastag 3 4. - 5. 20 - 30
Hamburger, 2 cm vastag 3 6 - 7 10 - 20
Hal és halfilé, natúr 5 - 6 8 - 20
Hal és halfilé, panírozott 6 - 7 8 - 20
Hal, panírozott és mélyhűtött,
pl. halrudacskák

6 - 7 8 - 15

Rák és garnéla 7 - 8 4 - 10
Friss zöldség és gomba lepirí-
tása

7 - 8 10 - 20

Serpenyőben készített ételek,
zöldség, csíkokra vágott hús
ázsiai módra

7 - 8 15 - 20

Mélyhűtött ételek, pl. serpenyő-
ben sült ételek

6 - 7 6 - 10

Palacsinta, egymás után sütve 6. - 7. -
Omlett, egymás után sütve 3. - 4. 3 - 10
Tükörtojás 5 - 6 3 - 6
Sütés bő olajban, 150-200 g
adagonként 1-2 l olajban, ada-
gonként sütve1

Mélyhűtött termékek, pl. hasáb-
burgonya, csirkefalatok

8 - 9 -

Krokett, mélyhűtött 7 - 8 -
Hús, pl. darabolt csirke 6 - 7 -
1 Fedő nélkül
2 Melegítse elő 8 - 8. főzési fokozaton
3 Fordítsa meg gyakran

Hal, panírozva vagy sörtésztá-
ban

6 - 7 -

Zöldség, gomba, panírozva,
sörtésztában vagy tempuraként

6 - 7 -

Aprósütemény, pl. fánk/berliner
(töltött fánk), gyümölcs sörtész-
tában

4 - 5 -

1 Fedő nélkül
2 Melegítse elő 8 - 8. főzési fokozaton
3 Fordítsa meg gyakran

9.4 Manuális elszívóvezérlés
A ventilátorfokozatot manuálisan is vezérelheti.
Megjegyzés: Magas edényeknél nem garantálható az
optimális elszívási teljesítmény. Az elszívási teljesít-
ményt javíthatja egy ferdén elhelyezett fedővel.

Manuális elszívóvezérlés bekapcsolása
1. Érintse meg az  elemet.

Az elszívás a beállított teljesítményfokozaton indul
el.

2. A következő 10 másodpercben a  és a  szimbó-
lummal állítsa be a kívánt teljesítményfokozatot.

a Világít a teljesítményfokozat.
Megjegyzés: Ha beállított egy főzési időt vagy jelzési
időt, érintse meg a  szimbólumot a ventilátorfokozat
megtekintéséhez.

Manuális elszívóvezérlés módosítása vagy
kikapcsolása
1. Érintse meg az  elemet.
2. Válassza ki a kívánt teljesítményfokozatot, vagy állít-

sa be a  és a  szimbólummal  értékre.

9.5 Intenzív ventilátorfokozat
A készülék rendelkezik intenzív ventilátorfokozattal. Ha
bekapcsolja az intenzív ventilátorfokozatot, a ventilátor
rövid ideig a legnagyobb teljesítménnyel működik.

Intenzív ventilátorfokozat bekapcsolása
1. Érintse meg az  elemet.
2. Válassza ki a  teljesítményfokozatot, majd érintse

meg az  elemet.
A   kijelzés világít.

a Az intenzív fokozat be van kapcsolva.
Megjegyzés: Kb. 8 perc elteltével a készülék magától
visszakapcsol a   teljesítményfokozatra.

Intenzív ventilátorfokozat módosítása vagy
kikapcsolása
1. Érintse meg az  elemet.
2. Válassza ki a kívánt teljesítményfokozatot, vagy állít-

sa be a  és a  szimbólummal  értékre.

9.6 A ventilátor automatikus indítása
Ha kiválaszt egy főzési fokozatot egy főzőzónához, ak-
kor bekapcsol az automatikus indítás.
Az elszívás az ahhoz tartozó teljesítményfokozaton in-
dul. A beállítás módosításáról a következő fejezetben
tájékozódhat: 
→ "Alapbeállítások", Oldal 14.
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9.7 A ventilátor továbbműködési funkciója
A továbbműködés funkcióval a ventilátor néhány percig
még működik a főzőlap kikapcsolása után is. Így eltá-
volíthatja a főzés után még jelen lévő párát. Ezután az
elszívórendszer automatikusan kikapcsol.

Ventilátor-továbbműködés bekapcsolása
A továbbműködés gyárilag egy maximális lekapcsolási
idővel kapcsol be.
A beállítás módosításáról a következő fejezetben tájé-
kozódhat: 
→ "Alapbeállítások", Oldal 14.

Megjegyzés: A továbbműködés csak akkor kapcsol
be, ha legalább egy főzőhelyet legalább egy percre be-
kapcsolt.

Ventilátor-továbbműködés kikapcsolása

Manuális
A funkciót kikapcsolhatja a  megérintésével.

Automatikus
A készülék kikapcsolja a továbbműködési funkciót a
következő esetekben:
¡ A továbbműködési idő letelt.
¡ Újra bekapcsolja a készüléket.

10 Időfunkciók
A főzőfelület három funkcióval rendelkezik a főzési idő
beállításához:
¡ Főzési idő beállítása
¡ Főzési idő automatikus programozása
¡ Jelzőóra

10.1 Főzési idő beállítása
A beállított idő letelte után a főzőzóna automatikusan
kikapcsol. Legfeljebb 99 perces főzési idő állítható be.

Főzési idő programozása
1. Válassza ki a főzőzónát és a kívánt főzési fokozatot.
2. Koppintson az  ikonra.
a A főzőhely  kijelzése világít. Az időzítéskijelzőn

megjelenik a következő:  .
3. Koppintson a  vagy a  szimbólumra. Megjelenik

az alábbi alapbeállítás:
‒ Koppintson a  lehetőségre: 30 perc
‒ Koppintson a  lehetőségre: 10 perc

4. Válassza ki a   vagy a   szimbólummal a főzési
időt.

a Az idő elkezd lefutni.
Megjegyzés: Ha egy főzési időt több főzőzónánál is be-
állított, akkor az időzítéskijelzőn mindig a kiválasztott fő-
zőzónára vonatkozó időérték jelenik meg.

Főzési idő módosítása vagy törlése
1. Válassza ki a főzőzónát.
2. Koppintson a  szimbólumra.
3. A főzési idő módosításához koppintson a  vagy 

szimbólumra, illetve állítsa be a  lehetőséget.

A főzési idő letelte után
A főzőzóna kikapcsol. Hangjelzés hallható, és az időzí-
téskijelzőn 10 másodpercig látható a  szimbólum. A
főzőzóna kijelzőjén világít a  szimbólum.
▶ Koppintson a  szimbólumra.
a A kijelzők kialszanak és a hangjelzés elhallgat.

10.2 Főzési idő automatikus programozása
Minden főzőzónához automatikusan beállíthatja ugyan-
azt a főzési időt. A beállított idő mindegyik főzőzóna
esetén egymástól függetlenül fut le.
További információt itt talál: 
→ "Alapbeállítások", Oldal 14.

10.3 Rövid idős jelzőóra
A rövid idős jelzőórával legfeljebb 99 perces időtartam
állítható be. Ez a funkció a főzőzónáktól és az egyéb
beállításoktól függetlenül működik. Ez a funkció nem
kapcsolja ki automatikusan a főzőzónát.

A rövid idős jelzőóra beállítása
1. A rövid idős jelzőóra kiválasztására az alábbi két le-

hetőség áll rendelkezésre:
– Kiválasztott főzőzóna esetén: koppintson a 

szimbólumra.
– Ha még nem választotta ki a főzőzónát: koppint-

son a   szimbólumra.
a A  kijelzés világít a  mellett. Az időzítéskijelzőn

megjelenik a következő:  .
2. Koppintson a  vagy a  szimbólumra. Megjelenik

az alapbeállítás:
‒ Koppintson a  lehetőségre: 10 perc
‒ Koppintson a  lehetőségre: 05 perc

3. A kívánt idő kiválasztásához koppintson a  vagy 
szimbólumra.

a Az idő elkezd lefutni.

A jelzési idő módosítása vagy törlése
1. Érintse meg többször a  szimbólumot, amíg a  ki-

jelzés világítani nem kezd a  mellett.
2. A főzési idő módosításához koppintson a  vagy 

szimbólumra, illetve állítsa be a  lehetőséget.

A jelzési idő letelte után
Egy hangjelzés hallható. Az időzítéskijelzőn megjelenik
a következő: . 10 másodperc elteltével kialszanak a
kijelzések.
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▶ Koppintson a  szimbólumra. a A kijelzők kialszanak és a hangjelzés elhallgat.

11 PowerBoost funkció
A PowerBoost funkció segítségével gyorsabban forral-
hat fel nagy vízmennyiségeket, mint a   főzési fokozat-
tal.
Ezt a funkciót csak akkor aktiválhatja egy főzőzónánál,
ha ugyanazon csoport másik főzőzónája nincs üzem-
ben (lásd az ábrát). Ellenkező esetben a kiválasztott fő-
zőzóna kijelzőjén villog a  és a . Ezt követően a ké-
szülék automatikusan a  főzési fokozatot állítja be a
funkció aktiválása nélkül.

11.1 A PowerBoost funkció bekapcsolása
1. Válassza ki a főzőzónát.
2. Válassza ki a  főzési fokozatot, majd érintse meg a

 szimbólumot. A  kijelzés felvillan.
a A funkció be van kapcsolva.

11.2 A PowerBoost funkció kikapcsolása
1. Válassza ki a főzőzónát.
2. Érintse meg a  szimbólumot. A  kijelzés kialszik,

és a főzőzóna visszakapcsol a következő főzési fo-
kozatra: .

a A funkció ki van kapcsolva.
Megjegyzés: Bizonyos körülmények között a PowerBo-
ost funkció automatikusan kikapcsolhat a főzőfelület
belsejében lévő elektromos alkatrészek védelmére.

12 Gyerekzár
A főzőlap gyerekzárral van felszerelve. Ezzel megaka-
dályozhatja, hogy a gyermekek bekapcsolják a főzőla-
pot.

12.1 A gyerekzár bekapcsolása
Követelmény: A főzőlapnak kikapcsolt állapotban kell
lennie.
▶ Tartsa ujját 4 másodpercig az  elemen.
a A  melletti kijelzés 10 másodpercen keresztül vilá-

gít.
a A főzőlap le van zárva.

12.2 A gyerekzár kikapcsolása
▶ Tartsa ujját 4 másodpercig az  elemen.
a A lezárás ezzel megszűnt.

12.3 Automatikus gyerekzár
A főzőlap automatikus gyerekzárral van felszerelve. Ez-
zel megakadályozhatja, hogy a gyermekek bekapcsol-
ják a főzőlapot.

Bekapcsolás és kikapcsolás
Az automatikus gyerekzárra vonatkozó további informá-
ciókat itt találja: 
→ "Alapbeállítások", Oldal 14.

13 Automatikus biztonsági lekapcsolás
Ha egy főzőzónát hosszabb ideje használ, és nem mó-
dosította a beállításait, akkor aktiválódik az automatikus
biztonsági lekapcsolás. A kiválasztott teljesítményfoko-
zattól függően 1–10 óra között változik.
A főzőzóna nem fűt tovább. A főzőzóna kijelzőjén fel-
váltva villog a  és a  vagy a  maradékhő-kijelzés.

A kijelzés kikapcsolásához érintsen meg egy tetszőle-
ges szimbólumot. Újra beállíthatja a főzőzónát.
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14 Alapbeállítások
Készülékét beállíthatja a saját igényei szerint.

14.1 Az alapbeállítások áttekintése
Kijelzés Funkció
  Gyerekzár

 Manuális.1

 Automatikus.
 A funkció ki van kapcsolva.

  Akusztikus jelzések
 A megerősítő jelzés és a hibajelzés ki

van kapcsolva.
 Csak a hibajelzés van bekapcsolva.
 Csak a megerősítő jelzés van bekap-

csolva.
 Minden hangjelzés be van kapcsolva.1

  Főzési idő automatikus programozása
 Kikapcsolva.1

 -  Az automatikus kikapcsolásig hátra-
lévő idő.

  Időzítés vége hangjelzés időtartama
 10 másodperc.
 30 másodperc.
 1 perc.1

  Teljesítménykorlát funkció: A főzőlap
összteljesítményének korlátozása
. A rendelkezésre álló beállítások a főző-
lap maximális teljesítményétől függnek
 Kikapcsolva. Főzőlap maximális

teljesítménye.1, 2

 1000 W minimális teljesítmény.
. 1500 W.

...
 3000 W ajánlott 13 amper esetén.
. 3500 W ajánlott 16 amper esetén.
 4000 W
. 4500 W ajánlott 20 amper esetén.

...
 vagy  . Főzőlap maximális

teljesítménye.2

  A főzőzóna kiválasztásának ideje
 Korlátlan: az utoljára beállított főzőzóna

marad kiválasztva.1

 Korlátozott: a főzőzóna csak néhány má-
sodpercig marad kiválasztva.

    Edényteszt, eredmény
 Nem alkalmas.
 Nem optimális.
 Alkalmas.

  Légkeringetéses vagy légkivezetéses
üzemmód beállítása
 Légkeringetéses üzemmód

konfigurálása.1

 Légkivezetéses üzemmód konfigurálása.
  Automatikus indítás beállítása

 Kikapcsolva.
 Bekapcsolva.1

1 Gyári beállítás
2 A főzőfelület maximális teljesítménye a típustáblán

látható.

Kijelzés Funkció
  A továbbműködés beállítása

 Kikapcsolva.
 Bekapcsolva 1:

Ha a főzőlap légkivezetéses üzemmóddal
működik, akkor az elszívás kb. 6 percre
kapcsol be a főzési fokozatnál.
Ha a főzőlap légkeringetéses üzemmóddal
működik, akkor az elszívás kb. 30 percre
kapcsol be a főzési fokozatnál.
A továbbműködés funkció ennyi idő eltel-
tével automatikusan kikapcsol.

  Gyári beállítások visszaállítása
 Egyéni beállítások.1

 Gyári beállítások.
1 Gyári beállítás
2 A főzőfelület maximális teljesítménye a típustáblán

látható.

14.2 Az alapbeállításokhoz
Követelmény: A főzőlapnak kikapcsolt állapotban kell
lennie.
1. A főzőlap bekapcsolásához érintse meg az  ele-

met.
2. A következő 10 másodpercben érintse meg a 

 szimbólumot, és tartsa nyomva 4 másodpercig.

Termékinformáció Kijelzés
Műszaki vevőszolgálatok jegyzéke  
Gyártási szám
Gyártási szám 1  .
Gyártási szám 2 .

a Az első négy kijelzés a termékinformációkat mutatja.
Koppintson a   vagy a   szimbólumra az egyes ki-
jelzések megjelenítéséhez.

3. Az alapbeállítások eléréséhez érintse meg az  ele-
met.

a A kijelzőkön világít a  és a , illetve a  alapbeállí-
tásként.

4. Érintse meg a  szimbólumot többször egymás
után mindaddig, amíg a kívánt funkció meg nem je-
lenik.
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5. A   vagy  gombokkal válassza ki a kívánt beállí-
tást.

6. Tartsa ujját 4 másodpercig az  elemen.
a A készülék menti a beállításokat.

14.3 Kilépés az alapbeállításokból
▶ A főzőlap kikapcsolásához érintse meg az  ele-

met.

15 Az edény ellenőrzése
Ezzel a funkcióval az edény függvényében ellenőrizheti
a főzési folyamat gyorsaságát és minőségét.
Az eredmény egy viszonyítási érték, amely az edény tu-
lajdonságaitól és a használt főzőzónától függ.
A funkcióra vonatkozó további információkat itt: 
→ "Alapbeállítások", Oldal 14, az edények méretére és
elhelyezésére vonatkozó további információkat pedig itt
talál: 
→ "Főzés indukcióval", Oldal 6.

15.1 Edényellenőrzési eljárások
1. A szobahőmérsékletű edényt töltse meg kb. 200 ml

vízzel és helyezze azon főzőzóna közepére, amely-
nek átmérője leginkább egyezik az edény aljának át-
mérőjével.

2. Lépjen az alapbeállításokhoz, és válassza a követ-
kező beállítást:     .

3. Koppintson a  vagy a  szimbólumra. A főzőzóna-
kijelzőknél villog a  kijelző.

a A funkció be van kapcsolva.
a 10 másodperc elteltével a főzőzóna kijelzőjén meg-

jelenik az eredmény.

Megjegyzés: Ha a használt főzőzóna sokkal kisebb,
mint az edény átmérője, akkor várhatóan csak az
edény közepe fog felforrósodni, és a főzési eredmény
valószínűleg nem lesz optimális vagy megfelelő.

15.2 Az eredmény ellenőrzése
A következő táblázat alapján ellenőrizheti a főzési folya-
mat gyorsaságát és az eredmény minőségét:

Eredmény
Az edény nem alkalmas a főzőzónához,
ezért nem melegszik fel. 1

Az edény lassabban melegszik fel az el-
vártnál, és a főzési folyamat nem zajlik
optimálisan. 1

Az edény megfelelően melegszik fel, és
a főzési folyamat optimálisan zajlik.

1 Ha kisebb főzőzóna áll rendelkezésre, akkor ellen-
őrizze az edényt ezen a főzőzónán.

A funkció bekapcsolásához érintse meg a  vagy a 
elemet.
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16 PowerManager funkció
A PowerManager funkcióval beállíthatja a főzőlap össz-
teljesítményét.
A főzőlap gyári beállítással érkezik, maximális teljesít-
ménye a típustáblán látható. Ezzel a funkcióval a konfi-
gurációt beállíthatja bármilyen elektromos beszerelés-
hez.
A beállított érték túllépésének elkerülése érdekében a
főzőfelület automatikusan és az igényeknek megfelelőn
osztja el a rendelkezésre álló teljesítményt a bekapcsolt
főzőzónák között.

Amíg a PowerManager funkció be van kapcsolva, a ké-
szülék ideiglenesen a névleges érték alá csökkentheti
egy főzőzóna teljesítményét. A beállított érték túllépésé-
nek elkerülése érdekében a főzőfelület automatikusan
és az igényeknek megfelelőn osztja el a rendelkezésre
álló teljesítményt a bekapcsolt főzőzónák között . A
készülék önműködően szabályoz, és kiválasztja a lehet-
séges legmagasabb teljesítményfokozatot.
További információkat a következő címen talál: 
→ "Alapbeállítások", Oldal 14

17 Tisztítás és ápolás
Annak érdekében, hogy készüléke hosszú ideig műkö-
dőképes maradjon, tisztítsa és ápolja gondosan.

17.1 Tisztítószerek
Megfelelő tisztítószer és üvegkaparó az ügyfélszolgála-
ton, az online-shopban vagy a kereskedésekben érhető
el.

FIGYELEM!
A nem megfelelő tisztítószerek károsíthatják a készülék
felületét.
▶ Soha ne használjon nem megfelelő tisztítószereket.
▶ Ne használjon semmilyen tisztítószert, amíg a főző-

felület forró. Ez a felület foltosodásához vezethet.

Alkalmatlan tisztítószerek
¡ Higítatlan öblítószer
¡ Mosogatógéphez használatos tisztítószer
¡ Súrolószer
¡ Aggresszív tisztítószer, mint például sütőtisztító

spray vagy folttisztító
¡ Karcolást okozó szivacsot
¡ Magasnyomású vagy gőzsugaras tisztítógép

17.2 Tisztítandó vagy cserélendő
alkatrészek
A következő ábra a készülék azon részeit mutatja, me-
lyeket vagy ki kell cserélnie vagy meg kell tisztítania.

2
1

3

4

1 Zsírszűrő

2 Szag- vagy zajszűrő

3 Üvegkerámia

4 Túlfolyó tartálya

17.3 A főzőlap tisztítása
A főzőhelyet minden használat után tisztítsa meg, hogy
a főzési maradék ne égjen oda.
Megjegyzés: "Vegye figyelembe a nem megfelelő tisztí-
tószerekre vonatkozó információkat." → Oldal 16
Követelmény: A főzőmező lehűlt.
1. Az erős szennyeződést üvegkaparóval távolítsa el.
2. Tisztítsa meg a főzőhelyet üvegkerámia-tisztítószer-

rel.
Ügyeljen a tisztítószer csomagolásán található tisztí-
tási utasításokra.
Tipp: Üvegkerámiához készült speciális habbal jó
tisztítási eredmények érhetők el.

17.4 Főzőfelület keretének tisztítása
Használat után tisztítsa meg a főzőfelület keretét, ha
azon szennyeződés vagy foltok találhatók.
Megjegyzések
¡ "Vegye figyelembe a nem megfelelő tisztítószerekre

vonatkozó információkat." → Oldal 16
¡ Ne használjon üvegkaparót.
1. A főzőfelület keretét meleg mosogatószeres vízzel

és puha törlőkendővel tisztítsa.
Az új szivacskendőket használat előtt alaposan
mossa ki.

2. Puha törlőruhával törölje szárazra.

17.5 Szag- vagy zajszűrő cseréje
Rendszeres időközönként cserélje ki a szagszűrőt.
Cserélje ki a zajszűrőket, ha azok elszennyeződtek.
Követelmény: Szag- vagy zajszűrők szakkereskedé-
sekben, a vevőszolgálatnál vagy az online shopban
kaphatók. Csak eredeti szűrőket használjon az optimá-
lis működés biztosítására.
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1. Vegye ki a zsírszűrőt.
‒ A tartályban alul zsír gyűlhet össze. Ne döntse

meg a zsírszűrőt, hogy elkerülje a zsír lecsepegé-
sét.

2. Vegye ki a négy szagszűrőt vagy zajszűrőt, és ártal-
matlanítsa megfelelően.

3. Helyezzen be egy-egy szag- vagy zajszűrőt a készü-
lékbe jobbról és balról, és tolja előre.

4. Helyezze be a másik szag- vagy zajszűrőket a ké-
szülékbe jobbról és balról, és tolja előre.

5. Helyezze be a zsírszűrőt.

A telítettségkijelzés visszaállítása
Követelmény: A készülék kikapcsolása után a  szim-
bólum világít.
1. "Cserélje ki a szagszűrőt." → Oldal 16
2. Tartsa lenyomva a  szimbólumot, amíg hangjelzés

nem hallatszik.
a A  kijelzés nem világít tovább. A szagszűrő telített-

ségkijelzése visszaállításra került.

17.6 Zsírszűrő tisztítása
A zsírszűrők szűrik ki a zsírt a konyhai párából. Rend-
szeresen tisztítsa meg a szűrőket az optimális műkö-
dés biztosítására.

FIGYELMEZTETÉS ‒ Tűzveszély!
A zsírszűrőkben lévő zsírlerakódások meggyulladhat-
nak.
▶ A készüléket soha ne üzemeltesse a zsírszűrő nél-

kül.
▶ Rendszeresen tisztítsa a zsírszűrőt.
▶ A készülék közelében soha ne használjon nyílt lán-

got (pl. flambírozás).
▶ A készüléket csak akkor szerelje fel egy szilárd tüze-

lőanyagokkal (pl. fa vagy szén) működő tűzhely fölé,
ha a tűzhely zárt, le nem vehető burkolattal rendel-
kezik. Nem keletkezhet hulló szikra.

1. Vegye ki a zsírszűrőt.
‒ A tartályban alul zsír gyűlhet össze. Ne döntse

meg a zsírszűrőt, hogy elkerülje a zsír lecsepegé-
sét.

‒

2. Tisztítsa meg a zsírszűrőt.
‒ → "Zsírszűrő tisztítása kézzel", Oldal 18
‒ → "A zsírszűrő tisztítása mosogatógépben",

Oldal 18
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3. Szükség esetén vegye ki a szagszűrőt vagy a zaj-
szűrőt, és tisztítsa meg a készüléket belülről. 
→ "Szag- vagy zajszűrő cseréje", Oldal 16

4. Ha tárgyak kerülnek a készülékbe, távolítsa el eze-
ket, és ellenőrizze, hogy a túlfolyó tartálya nem tö-
mődött-e el.

5. A készülék belsejét törölje ki mosogatószeres vízzel
és mosogatókendővel.

6. Tisztítás után helyezze be a megszárított zsírszűrőt.

Zsírszűrő tisztítása kézzel
1. Szerelje szét a zsírszűrőt.

2. Áztassa be a zsírszűrőket forró mosogatószeres víz-
be.

3. Egy kefével tisztítsa meg a zsírszűrőket.
Ne használjon maró hatású, sav- vagy lúgtartalmú
tisztítószereket.
Makacs szennyeződések esetén használjon speciá-
lis zsíroldót. A zsíroldót beszerezheti ügyfélszolgála-
tunknál, az online shopban vagy egy szaküzletben.

4. Alaposan öblítse ki a zsírszűrőt.
5. Hagyja lecsepegni a zsírszűrőt.

A zsírszűrő tisztítása mosogatógépben
1. Szerelje szét a zsírszűrőt.

2. A zsírszűrőket lazán helyezze el a mosogatógépben,
és ne akassza be.
Az optimális tisztítási eredmény eléréséhez a zsír-
szűrőt a szűrős oldalára fektetve helyezze a moso-
gatógépbe.
Az erősen szennyezett zsírszűrőket ne tisztítsa az
edényekkel együtt.
Ne használjon maró hatású, sav- vagy lúgtartalmú
tisztítószereket.

3. Indítsa el a mosogatógépet.
Maximum 70 °C-os hőmérséklet-beállítást válasz-
szon.

4. Hagyja lecsepegni a zsírszűrőt.

17.7 Túlfolyó tartályának tisztítása
A túlfolyó tartálya összegyűjti a felülről a készülékbe ju-
tó folyadékot vagy tárgyakat.
Követelmény: A készülék lehűlt és a maradékhő–kijel-
ző kialudt.
1. A túlfolyó tartályát fogja meg egy kézzel, másik ke-

zével pedig csavarozza le.
‒ Ne döntse meg a túlfolyótartályt, hogy elkerülje a

folyadék kiömlését.

2. Ürítse ki és öblítse ki a túlfolyótartályt.
3. Szükség esetén távolítsa el a csavart és tisztítsa

meg mosogatógépben a túlfolyó tartályát a csavar
nélkül.

4. Tisztítás után csavarozza vissza a túlfolyótartályt.
5. Ellenőrizze, hogy a túlfolyó tartályának bevezetője

nem tömődött-e el.
Ha tárgyak kerülnek a készülékbe, távolítsa el eze-
ket, miután a készülék lehűlt. "Ehhez szerelje ki a
zsírszűrőt." → Oldal 17

18 GYIK

18.1 Használat

Kérdés Válasz
Miért nem tudom bekap-
csolni a főzőlapot, és miért
világít a gyerekzár szimbó-
luma?

¡ A gyerekzár aktív. Erről a funkcióról a következő fejezetben talál további informáci-
ókat: 
→ "Gyerekzár", Oldal 13.
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Kérdés Válasz
Miért villognak a világító ki-
jelzések, és miért hallatszik
hangjelzés?

¡ Tisztítsa meg a kezelőfelületet a folyadékoktól és ételmaradékoktól. Távolítson el
minden olyan tárgyat, amely takarhatja a kezelőfelületet.
A hangjelzés kikapcsolására vonatkozó további információkat itt talál: 
→ "Alapbeállítások", Oldal 14.

Az elszívás nem kapcsol
be, noha az automatikus in-
dítás be van kapcsolva.

¡ Kapcsolja be manuálisan az elszívást, vagy ellenőrizze az automatikus indítás
konfigurációját. További információk a következő fejezetben találhatók: 
→ "Alapbeállítások", Oldal 14.

Az elszívás tovább műkö-
dik, noha a főzőzónák ki
vannak kapcsolva.

¡ Manuálisan kapcsolja ki az elszívást.
Erről a beállításról a következő fejezetben talál további információkat: 
→ "A kezelés alapjai", Oldal 9.

A levegő elszívása túl gyen-
ge.

¡ Ellenőrizze, hogy a zsírszűrő tiszta-e.
A szűrő tisztításáról és cseréjéről a következő fejezetben olvashat: 
→ "Tisztítás és ápolás", Oldal 16.

18.2 Zajok

Kérdés Válasz
Miért hallatszanak zajok fő-
zés közben?

¡ Az edény aljának tulajdonságaitól függően a főzőlap működése közben zajokat le-
het hallani. Ezek a zajok megszokottak, és az indukciós technológia jellegzetessé-
gének számítanak. Nem utalnak semmilyen hibára.

Lehetséges zajok ¡ Mély, surrogó hang, mint egy transzformátornál: magas főzési fokozaton való
főzésnél alakul ki. Ez a zaj megszűnik vagy halkabb lesz a főzési fokozat csökken-
tésekor.

¡ Halk sípolás: akkor hallatszik, ha az edény üres. A zaj megszűnik, ha vizet tölt
vagy élelmiszert helyez az edénybe.

¡ Sercegés: különböző, egymásra épülő anyagból álló edényeknél elő, vagy olyan-
kor, ha különböző méretű és anyagú edényeket használ. A zaj hangereje az éte-
lek mennyiségétől és elkészítési módjától függően változhat.

¡ Éles sípolás: akkor hallatszanak ilyen hangok, ha egyszerre két főzőzónát mű-
ködtet a legmagasabb főzési fokozaton. Ezek a sípoló hangok megszűnnek vagy
ritkábbak lesznek, ha csökkenti a főzési fokozatot.

¡ Ventilátorzaj: a főzőlap egy ventilátorral van felszerelve, amely bekapcsol magas
hőmérséklet elérése esetén. A ventilátor a főzőlap kikapcsolása után is tovább
működhet, amennyiben a mért hőmérséklet még túl magas.

18.3 Edények

Kérdés Válasz
Mely edények alkalmasak
az indukciós főzőlappal va-
ló használatra?

¡ Az indukciós főzéshez megfelelő edényekkel kapcsolatos információkat a követ-
kező címen talál: 
→ "Főzés indukcióval", Oldal 6.

Miért nem melegszik fel a
főzőzóna, és miért villog a
főzési fokozat?

¡ Nem az a főzőzóna van bekapcsolva, amelyikre az edényt helyezte.
Győződjön meg arról, hogy be van kapcsolva az a főzőzóna, amelyikre az edényt
helyezte.

¡ Az edény túl kicsi a bekapcsolt főzőzónához képest, vagy nem alkalmas az induk-
ciós főzőlaphoz. Győződjön meg arról, hogy az edény alkalmas az indukciós főző-
laphoz, valamint arra a főzőzónára van helyezve, amelyik a legmegfelelőbb az
edény méretéhez.
További információt itt talál: 
→ "Főzés indukcióval", Oldal 6.

Miért tart olyan sokáig,
amíg az edény felmeleg-
szik, illetve miért nem me-
legszik fel megfelelően an-
nak ellenére, hogy magas
főzési fokozat van beállít-
va?

¡ Az edény túl kicsi a bekapcsolt főzőzónához képest, vagy nem alkalmas az induk-
ciós főzőlaphoz. Győződjön meg arról, hogy az edény alkalmas az indukciós főző-
laphoz, valamint arra a főzőzónára van helyezve, amelyik a legmegfelelőbb az
edény méretéhez.
További információt itt talál: 
→ "Főzés indukcióval", Oldal 6.
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18.4 Tisztítás

Kérdés Válasz
Hogyan tisztíthatom meg a
főzőlapot?

¡ Üvegkerámiához alkalmas, speciális tisztítószerekkel érhet el optimális eredményt.
Ne használjon súrolószereket, mosogatógéphez alkalmas tisztítószereket vagy
koncentrátumokat és dörzsszivacsot.
További információt itt talál: 
→ "Tisztítás és ápolás", Oldal 16.

A főzőlap alatti szekrény-
ben víz van.

¡ Ellenőrizze, hogy a túlfolyó tartálya tele van-e.
A főzőlap tisztításával és ápolásával kapcsolatos további információkat itt talál: 
→ "Tisztítás és ápolás", Oldal 16.

Milyen időközönként kell
megtisztítanom a túlfolyó
tartályát?

¡ Gyakran tisztítsa meg a túlfolyó tartályát.
A túlfolyótartály tisztításával kapcsolatos további információkat itt talál: 
→ "Tisztítás és ápolás", Oldal 16.

Milyen időközönként kell
megtisztítanom a zsírszű-
rőt?

¡ Rendszeresen tisztítsa a zsírszűrőt.
A szűrő tisztításáról és cseréjéről a következő fejezetben olvashat: 
→ "Tisztítás és ápolás", Oldal 16.

19 Zavarok elhárítása
A készüléken fellépő kisebb zavarokat saját maga is el-
háríthatja. Tanulmányozza a zavarelhárításról szóló in-
formációkat, mielőtt a vevőszolgálathoz fordulna. Ily
módon elkerüli a felesleges költségeket.

FIGYELMEZTETÉS ‒ Sérülésveszély!
A szakszerűtlen javítás veszélyes.
▶ A készüléket csak szakképzett személyek javíthat-

ják.
▶ Ha a készülék meghibásodott, hívja a vevőszolgála-

tot.

FIGYELMEZTETÉS ‒ Áramütés veszélye!
A szakszerűtlen javítás veszélyes.
▶ A készüléket csak szakképzett személyek javíthat-

ják.
▶ A készülék javításához csak eredeti pótalkatrészeket

szabad használni.
▶ Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke megsé-

rül, egyedi csatlakozóvezetékre kell kicserélni,
amely a gyártónál vagy vevőszolgálatánál kapható.

19.1 A kijelzőmezőn megjelenő utasítások

Hiba Ok és hibaelhárítás
Nem világít egy kijelző sem. Az áramellátás megszakadt.

▶ Más elektromos készülékek segítségével ellenőrizze, hogy áramkimaradás
van-e.

A készüléket nem a kapcsolási rajznak megfelelően csatlakoztatták.
▶ Csatlakoztassa a készüléket a kapcsolási rajznak megfelelően.
Az elektronika hibája
▶ Ha a hibát nem lehet elhárítani, tájékoztassa a műszaki vevőszolgálatot.

Villognak a kijelzők. A kezelőfelület nedves, vagy egy tárgy takarja.
▶ Szárítsa meg a kezelőfelületet, vagy távolítsa el a tárgyat.

A főzőzóna-kijelzőknél villog a -
kijelző.

Hiba lépett fel az elektronikában.
▶ A hiba nyugtázásához rövid időre takarja le a kezével a kezelőfelületet.
Az szagszűrő megtelt, vagy a telítettség-kijelző világít, noha kicserélte a szűrőt.
▶ Cserélje ki a szűrőt és állítsa vissza a szűrőtelítettség-kijelzést. További infor-

mációk a következő fejezetben találhatók: 
→ "Tisztítás és ápolás", Oldal 16.

Az elektronika túlhevült és lekapcsolta a megfelelő főzőzónát.
▶ Várjon, amíg az elektronika kellőképpen lehűl. Ezt követően érintse meg a fő-

zőfelület egy tetszőleges szimbólumát.
Az elektronika túlmelegedett és lekapcsolt minden főzőzónát.
▶ Várjon, amíg az elektronika kellőképpen lehűl. Ezt követően érintse meg a fő-

zőfelület egy tetszőleges szimbólumát.
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Hiba Ok és hibaelhárítás
 + főzési fokozat és hangjelzés Egy forró edény található a kezelőfelület területén. Az elektronika emiatt túlmele-

gedhet.
▶ Távolítsa el az edényt. A hibakijelzés röviddel ezután kialszik. Folytathatja a

főzést.
 és hangjelzés Egy forró edény található a kezelőfelület területén. A főzőzóna kikapcsolt az

elektronika védelme érdekében.
▶ Távolítsa el az edényt. Várjon néhány másodpercig. Érintsen meg egy tetsző-

leges kezelőmezőt. Ha a hibakijelzés kialszik, folytathatja a főzést.
/ A főzőzóna túlhevült, és a munkafelület védelmében kikapcsolt.

▶ Várjon addig, amíg az elektronika megfelelő mértékben lehűl, majd kapcsolja
be újra a főzőzónát.

A főzőzóna hosszabb időn keresztül megszakítás nélkül üzemelt.
▶ Az automatikus biztonsági lekapcsolás aktiválódott. Lásd a következő fejeze-

tet: 
→ "Automatikus biztonsági lekapcsolás", Oldal 13.

 / Az üzemi feszültség hibás, kívül esik a normál üzemi tartományon.
▶ Forduljon az áramszolgáltatóhoz.
A főzőfelület nincs megfelelően csatlakoztatva.
▶ Válassza le a főzőlapot a hálózatról. Csatlakoztassa a főzőlapot a kapcsolási

rajznak megfelelően.
 Be van kapcsolva a bemutató mód.

▶ Válassza le a főzőlapot a hálózatról. Várjon 30 másodpercet, majd csatlakoz-
tassa újra a főzőlapot. A következő 3 percben érintsen meg egy tetszőleges
érzékelőt. A bemutató mód már nem aktív.

19.2 Figyelmeztetések
Megjegyzések
¡ Ha a kijelzőknél megjelenik az   elem, tartsa le-

nyomva a megfelelő főzőzóna érzékelőjét, és olvas-
sa le a hibakódot.

¡ Ha a hibakód nem szerepel a táblázatban, válassza
le a főzőfelületet a hálózatról, várjon 30 másodper-
cet, majd csatlakoztassa újra. Ha ismét megjelenik a
kijelzés, értesítse a műszaki vevőszolgálatot, és adja
meg a pontos hibakódot.

¡ Amennyiben hiba lép fel, a készülék nem kapcsol
készenléti módba.

20 Ártalmatlanítás
Itt megtudhatja, hogyan ártalmatlanítsa megfelelő mó-
don régi készülékét.

20.1 A régi készülék ártalmatlanítása
A környezetkímélő ártalmatlanításnak köszönhetően az
értékes nyersanyagok újra felhasználhatók.
1. Húzza ki a hálózati csatlakozóvezeték dugóját.
2. Vágja el a hálózati csatlakozóvezetéket.
3. Környezetkímélő módon ártalmatlaníttassa a készü-

léket.

Az aktuális ártalmatlanítási lehetőségekről a szakke-
reskedőnél, ill. a települési közigazgatásnál vagy ön-
kormányzatnál tájékozódhat.

Ez a készülék az elhasznált villamos-
sági és elektronikai készülékekről
szóló 2012/19/EU irányelvnek meg-
felelő jelölést kapott.
Ez az irányelv a már nem használt ké-
szülékek visszavételének és haszno-
sításának EU-szerte érvényes kereteit
határozza meg.
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21 Vevőszolgálat
Ha a használattal kapcsolatban bármilyen kérdése van,
ha nem tudja önállóan elhárítani a zavart a készüléken,
vagy ha a készüléket meg kell javítani, forduljon vevő-
szolgálatunkhoz.
A megfelelő környezetbarát tervezésről szóló rendelet
szerint a működés szempontjából releváns eredeti pót-
alkatrészeket készülékének az Európai Gazdasági Tér-
ségben való forgalomba hozatalától számítva legalább
10 évig beszerezheti vevőszolgálatunknál.
Megjegyzés: A vevőszolgálat tevékenysége a gyártói
garanciális feltételek keretében ingyenes.
Az Ön országában érvényes garanciaidőről és garanci-
ális feltételekről vevőszolgálatunktól, kereskedőjétől
vagy weboldalunkról szerezhet részletes információkat.
Ha a vevőszolgálathoz fordul, tartsa kéznél készüléke
termékszámát (E-Nr.) és gyártási számát (FD).
A vevőszolgálat elérhetőségét megtalálja a vevőszolgá-
latok mellékelt jegyzékében vagy a weboldalunkon.

21.1 Termékszám (E-Nr.) és gyártási szám
(FD)
A termékszámot (E-Nr.) és a gyártási számot (FD) a ké-
szülék típustábláján találja.
A típustáblát megtalálja:
¡ a készülék műszaki adatlapján.
¡ elöl, a főzőfelület alján.

Készüléke adatait és a vevőszolgálat telefonszámát
gyorsan megtalálja, ha feljegyzi magának az adatokat.

22 Próbaételek
Ez az áttekintés a minőségellenőrző intézetek részére
készült a készülékeink ellenőrzésének megkönnyítése
érdekében.
A táblázat adatai a tartozékként elérhető Schulte-Ufer
edényekre vonatkoznak (4 részes indukciós edény-
készlet Z9442X0), az alábbi méretekkel:

¡ Nyeles edény Ø 16 cm, 1,2 l, 14,5 cm átmérőjű fő-
zőzónákhoz

¡ Fazék Ø 16 cm, 1,7 l, 14,5 cm átmérőjű főzőzónák-
hoz

¡ Fazék Ø 22 cm, 4,2 l, 18 cm átmérőjű főzőzónák-
hoz

¡ Serpenyő Ø 24 cm, 18 cm átmérőjű főzőzónákhoz

Előmelegítés Főzés
Próbaételek Edény Főzési fo-

kozat
Időtartam
(perc:másod-
perc)

Fe-
dél

Főzési fo-
kozat

Fe-
dél

Csokoládé olvasztása
Csokoládébevonat, pl. Dr. Oetker márkájú, ét-
csokoládé 55%-os kakaótartalommal, 150 g

Nyeles
edény
Ø 16 cm

- - - 1. Ne
m

Lencseleves melegítése és melegen tartása
Lencsefőzelék1

Kezdő hőmérséklet 20 °C
Mennyiség: 450 g Edény:

Ø 16 cm
9 1:30, keverés

nélkül
Igen 1. Igen

Mennyiség: 800 g Edény:
Ø 22 cm

9 2:30, keverés
nélkül

Igen 1. Igen

Konzerv lencsefőzelék
pl. Erasco márkájú lencseterrin virslivel.
Kezdő hőmérséklet 20 °C

Mennyiség: 500 g Edény:
Ø 16 cm

9 Kb. 1:30, kb.
1 perc eltelté-
vel keverje
meg

Igen 1. Igen

1 Recept a DIN 44550 szerint
2 Recept a DIN EN 60350-2 szerint
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Előmelegítés Főzés
Próbaételek Edény Főzési fo-

kozat
Időtartam
(perc:másod-
perc)

Fe-
dél

Főzési fo-
kozat

Fe-
dél

Mennyiség: 1 kg Edény:
Ø 22 cm

9 Kb. 2:30, kb.
1 perc eltelté-
vel keverje
meg

Igen 1. Igen

Besamelmártás készítése
Tej hőmérséklete: 7°C
Hozzávalók: 40 g vaj, 40 g liszt, 0,5 l tej (3,5%-os zsírtartalmú) és egy csipet só

1. Olvassza meg a vajat, keverje hozzá a lisz-
tet és a sót, majd melegítse fel az egészet.

Nyeles
edény
Ø 16 cm

2 kb. 6:00 Ne
m

- -

2. Adja a tejet a rántáshoz, és állandó keve-
rés mellett forralja fel.

7 kb. 6:30 Ne
m

- -

3. Amikor a besamelmártás felforrt, hagyja
további 2 percig állandó keverés mellett a fő-
zőzónán.

- - - 2 Ne
m

Tejberizs főzése
Tejberizs főzése fedővel
Tej hőmérséklete: 7°C
A tejet addig melegítse, amíg nem kezd el felfutni. Állítsa be az ajánlott főzési fokozatot, majd adja a tejhez a rizst, a
cukrot és a sót.
Főzési idő az előmelegítéssel együtt kb. 45 perc.

Hozzávalók: 190 g kerekszemű rizs, 90 g cu-
kor, 750 ml 3,5%-os zsírtartalmú tej és 1 g
só

Edény:
Ø 16 cm

8. kb. 5:30 Ne
m

3, 10 perc
elteltével
keverje
meg

Igen

Hozzávalók: 250 g kerekszemű rizs, 120 g
cukor, 1 l 3,5%-os zsírtartalmú tej és 1,5 g só

Edény:
Ø 22 cm

8. kb. 5:30 Ne
m

3, 10 perc
elteltével
keverje
meg

Igen

Tejberizs főzése fedő nélkül
Tej hőmérséklete: 7°C
Adja a hozzávalókat a tejhez, és állandó keverés mellett melegítse fel. Amikor a tej eléri a kb. 90 ºC-os hőmérsékle-
tet, válassza ki az ajánlott főzési fokozatot, és alacsonyabb fokozaton főzze kb. 50 percig.

Hozzávalók: 190 g kerekszemű rizs, 90 g cu-
kor, 750 ml 3,5%-os zsírtartalmú tej és 1 g
só

Edény:
Ø 16 cm

8. kb. 5:30 Ne
m

3 Ne
m

Hozzávalók: 250 g kerekszemű rizs, 120 g
cukor, 1 l 3,5%-os zsírtartalmú tej és 1,5 g só

Edény:
Ø 22 cm

8. kb. 5:30 Ne
m

2. Ne
m

Rizs főzése1

Vízhőmérséklet: 20 °C
Hozzávalók: 125 g hosszúszemű rizs, 300 g
víz és egy csipet só

Edény:
Ø 16 cm

9 kb. 2:30 Igen 2 Igen

Hozzávalók: 250 g hosszúszemű rizs, 600 g
víz és egy csipet só

Edény:
Ø 22 cm

9 kb. 2:30 Igen 2. Igen

Sertés szűzpecsenye sütése
Szűzpecsenye kezdő hőmérséklete: 7 °C

Mennyiség: 3 szűzpecsenye (összsúly kb.
300 g, 1 cm vastag) és 15 g napraforgóolaj

Serpenyő:
Ø 24 cm

9 kb. 1:30 Ne
m

7 Ne
m

Palacsinta készítése2

Mennyiség: 55 ml tészta palacsintánként
Serpenyő:
Ø 24 cm

9 kb. 1:30 Ne
m

7 Ne
m

Mélyhűtött hasábburgonya sütése
Mennyiség: 2 l napraforgóolaj, adagonként:
200 g mélyhűtött hasábburgonya, pl. McCain
123 Frites Original

Edény:
Ø 22 cm

9 Amíg az olaj
hőmérséklete
el nem éri a
180 °C-t

Ne
m

9 Ne
m

1 Recept a DIN 44550 szerint
2 Recept a DIN EN 60350-2 szerint
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