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Elektromos főzőlap
MŰSZAKI ADATOK 

Névleges feszültség: 220−240 V Névleges frekvencia 50/60 Hz Teljesítmény: 2000 

W Biztonsági szint: I 

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS TEGYE EL EZT A HASZNÁLATI UTASÍTÁST A 

KÉSŐBBI HASZNÁLATRA. 

- Mielőtt a készüléket csatlakoztatja a konnektorhoz, ellenőrizze, hogy a készülék

címkéjén szereplő műszaki adatok megfelelnek-e a konnektorban lévő

elektromos feszültségnek.

- A készüléket csak megfelelően földelt konnektorba csatlakoztassa.

- Ezt a készüléket beltéri használatra tervezték. Ne használja ezt a készüléket

kereskedelmi célokra. Ne használja a készüléket ipari környezetben vagy

kültéren!

- Ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra.

- Mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a konnektorból, ha felügyelet nélkül

hagyja, vagy ha nem használja, illetve tisztítás előtt.

- Az áramütés okozta sérülések elkerülése érdekében ne tisztítsa a készüléket

folyó áram alatt víz alatt, és ne merítse vízbe vagy bármilyen folyadékba.

- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érintkezzen vízzel vagy nedvességgel vagy

fűtött felülettel.

- Ne húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból a tápkábel meghúzásával. Ez

károsíthatja a tápkábelt vagy a hálózati aljzatot. Húzza ki a kábelt a hálózati

aljzatból a hálózati kábel dugójának óvatos kihúzásával.

- Ha a hálózati kábel sérült, cseréltesse ki egy műszaki szervizben. a készüléket

tilos használni, ha a hálózati kábel vagy a dugó sérült.

- Az áramütés okozta sérülésveszély elkerülése érdekében ne javítsa a

készüléket saját maga, és ne végezzen rajta semmilyen beállítást. A készülék

minden javítását vagy beállítását engedéllyel rendelkező szervizközpontban

végeztesse el. A készülék megbontása a garanciaidő alatt a garancia érvényét

veszítheti.

FIGYELMEZTETÉS: Egészségét károsító veszélyforrásokra figyelmeztet és rámutat 

a lehetséges sérülési lehetőségekre. 

.1:,. VIGYÁZAT: Lehetséges veszélyre utal, mely a készülékben vagy más tárgyakban 

kárt 

tehet. 

CD TIPP: Tippeket és in formációkat emel ki. 

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS BIZTONSÁGI 

UTASÍTÁSOK 



Terméken található jelek A terméken információs vagy figyelmeztető jellegű jelek 

találhatók: 

FIGYELEM: égési veszély! 

Lehetséges veszélyre utal, mely a készülékben vagy más tárgyakban kárt tehet. Ezért 

kizárólag a termosztát szenzorjait érintse meg. 

• A készül éket helyezze sima, nedvességnek és hőnek ellenálló felületre.

• Érzékeny felületek esetén a készüléket helyezze hőálló lapra.

• A növekvő hő- és gőzö k miatt ne működt esse a készül éket felfüggesztett

szekrények alatt.

• Gyúlékony tárgyaktól, mint pl. bútorok, függönyök, stb. tartsa megfelelő

távolságban (30 cm)! A készüléket sose helyezze szekrénybe.

• A főzőlapon ne melegítsen üres edényeket, ez veszélyes túlmelegedésüket

okozhatja.

• A működő készüléket ne  mozgassa.

• Használata során ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érintkezzen a készülék

forró részeivel.

• A készülék forró részeihez ne nyúljon.

• A készül éket külső időzítőhöz, vagy távirányító rendszerhez ne

csatlakoztassa.

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS 

Teljesítmény 

A készülék kapacitása 2000 W. Ezért ajánl ott egy külön kábellel csatlakoztatni , és 

biztosítani az áramkört egy 16 A-es otthoni biztosítékkal. 

LÍ:,. FIGYELEM:TÚLTERHELÉS! 

• Ha hosszabbítót használ, ennek legalább 1,5 mm 2 vezeték átmérője

legyen.

• Ne használjon elosztó t, mivel ez a készülék nagyon erős teljesítményű.

Csatlakozások 

Ellenőrizze, hogy a készüléket bekapcsolt a. A termosztát mindkét jelzőlámpája 0 

pozícióban van. 

• Győződjön meg arról, hogy a készülék feszültsége (lásd adattábla) a

hálózati feszültségnek megfelel.

• A dugót kizárólag 230 V ~ 50 Hz védőérintkezővel rendelkező

megfelelőképpen beszerelt aljzatba dugja.



KÉSZÜLÉK ELSÖ HASZNÁLATA 

Első használat előtt a készüléket kapcsolja be 5 percre, hogy a főzőlapon lévő 

védőréteget eltávolítsa. • A termosztátot állítsa maximális pozícióba. 

CD TIPP: Az eljárás során enyhe füst és szag megjelenése normális jelenség. 

Biztosítson 

megfelelő szellőzést. 

FŐZŐLAP HASZNÁLATA 

Ki/ Bekapcsolás 

A készülék termosztát segítségével kapcsol be. 

A készülék akkor kapcsol ki, ha a termosztát 0 pozícióban van. 

MEGFELELŐ EDÉNYEK HASZNALATARA VONATKOZÓ MEGJEGYZÉSEK 

• Optimális energiafogyasztás érdekében használjon lapos edényt / serpenyőt (lásd

ábra).

• Az edény a főzőlapnál nem lehet kisebb. Ez energiaveszteséget okoz.

Szélsőséges esetekben a főzőlap torzulását okozza.

MŰKÖDÉS 

A termosztát segítségéve l válassza ki a lap megfelelő hőmérsékletét: 

1 fokozat: Melegítés/ párolás 

2 fokozat: Pá rolás 3 fokozat: Sütés 

4  fokozat: Főzés, sütés 

S fokozat: Sütés, gyors melegítés 

TIPP: A jelzőlámpa alapmelegedését jelzi. Működés közben ki - bekapcsol. Ez 

normális jelenség és azt jelzi, hogy a hőmérsékletet a termosztát ellenőrzi és fenntartja. 

MUNKA BEFEJEZÉSE 

• A termosztátot állítsa O-ra.

• A csatlakozót húzzuk ki a falból.

• Mielőtt elrakjuk várjuk meg, míg kihűl.



FIGYELMEZTETÉS: ÉGÉSI VESZÉLY! 

Főzés befejezése után a főzőlap további melegítése veszélyes hőmérsékletre vezethet. 

TISZTITAS 

FIGYELMEZTETÉS: 

• Tisztítás előtt mindig húzza ki a csatlakozót a konnektorból, és várja meg, amíg a

készülék lehűl.

• A készüléket tisztítása során ne merítse vízbe. Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

VIGYAZAT: 

• Ne használjon drótkefét vagy más hasonló tárgyat.

• Ne használjon éles vagy súroló tisztítószereket. Főző lap

• Az ételmaradékokat távolítsa el nedves törlőkendő vagy papírtörlő segítségével,

míg a lap még meleg.

• A lapot tisztítsa puha szivaccsal és kis mennyiségű vízzel, puha törlőkendővel

törölje szárazra.

Burkolat 

• A burkolatot tisztítsa nedves törlőkendővel.

• Ügyeljen arra, hogy a készülék belsejébe ne jusson folyadék. Ez a készülék

meghibásodását és áramütést okozhat.

SZAVATOSSÁG 

1. Ezt a szavatosságot az Esperanza Sp.j. Poterek adja ki az alábbi címmel: ul. Poznanska

129/133, 05-850 Ozarów Mazowiecki, Telefon: 022-7213571 w.10 - a továbbiakban

Esperanza.

2. Ez a garancia Önnek konkrét jogokat és jogorvoslatokat biztosít az Esperanza ellen. Kérem,

gondosan olvassa át ezt a dokumentumot, hiszen azáltal, hogy követelést nyújt be jelen

garancia alapján, úgy tekintjük, hogy megértette és elfogadta a feltételeiket.

3. Esperanza garantálja, hogy bármely Esperanza termék a mellékelt tartozékaival együtt,

normál használat során anyag- és gyártási hibától mentes.

4. Amennyiben igényt támaszt a garanciára, Esperanza, lehetőség szerint, minden hibás

terméket kijavít vagy újra cserél, vagy új gyárilag felújított alkatrészeket használ.

5. Juttassa vissza a hibás termékeket a blokkal, kereskedelmi számlával vagy bármely más

vásárlási bizonylattal együtt a vásárlás helyére. Minden, az eredeti dobozban lévő

tartozékát tartalmaznia kell. Esperanza jogosult visszautasítani a garanciát, ha bármilyen

tartozék hiányzik.

6. Esperanza kötelezettséget vállal arra, hogy a bejelentéstől számított 14 naptári napon belül

válaszol a panaszra az értékesítés helyén. Esperanza a lehető legrövidebb időn belül

megjavítja a hibás terméket. Amennyiben külföldről kell behozni a javításhoz szükséges

alkatrészeket, úgy ez az idő meghosszabbítható.



7. A hibás termék újra cserélése esetén Esperanza jogosult arra, hogy a régivel megegyező

technikai paraméterrel rendelkező, új modellt adjon, ha a garanciális idő alatt a régi modellt

új váltotta fel.

8. Jelen jótállás igénybevételével úgy veszik, hogy egyetértett azzal, hogy a javítás vagy

(rendelkezésre állás esetén) csere, mely az itt leírt jótállási szolgáltatás keretében történik,

az Ön egyetlen és kizárólagos jogorvoslata az Esperanzával szemben.

KIVÉTELEK: 

A garancia nem terjed ki az alábbiakra: 

1. Minden olyan termék, melyet nem az Esperanza gyártott

2. Minden olyan termék, melynek sérülése vagy hibás működése a következők egyikére

vezethető vissza:

- a rendeltetésszerű használattól eltérő bánásmód

- átalakítás vagy belső beavatkozás vagy a terméken történt változtatás

- nem Esperanza általi szerviz vagy javítás

- helytelen tárolás, szállítás vagy csomagolás

- a termék vagy szoftver helytelen telepítése

- mechanikai, fizikai, kémiai stb. sérülések

3. Esperanza semmilyen esetben nem vonható felelősségre az Esperanza termékek más

eszközökkel történő használatából adódó károsodásokért, üzletvesztésért, nyereség,

adat vagy egyéb veszteségért.

4. Minden olyan termék, melynek eltávolították a garanciáját és más címkéit, és melyen

durva használati nyomok látszanak.

Minden termékre 2 éves Esperanza gyártói garancia érvényes mindaddig, míg a terméket 

fogyasztó vásárolja (a fogyasztó olyan személy, aki a terméket nem szakmai vagy 

kereskedelmi tevékenység céljából vásárolja meg). Vállalati vásárlás esetén (szakmai vagy 

kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó célokra) a garancia a vásárlástól számított 1 év. 

Esperanza termékek az összes, EU-ban szükséges biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek. 

A használt elektronikus termékek megsemmisítése 

Az elektronikai hulladékok megsemmisítéséről szóló európai direktíva 
2002/96/EC előírja, hogy a használt elektromos eszközök nem dobhatók ki 
a háztartási hulladékkal együtt. A használt készülékeket külön kell 
összegyűjteni, hogy optimalizálni lehessen a bennük lévő anyagok 
újrahasznosítását, és csökkenteni lehessen az emberi egészségre és 
környezetre gyakorolt hatásukat. A csomagoláson feltüntetett, áthúzott 
szemetes jelölés emlékezteti Önt arra, hogy ezt a készüléket a kijelölt gyűjtő 
helyen kell leadni. Lépjen kapcsolatba a helyi hulladékkezelő szolgáltatóval 
vagy a kereskedővel, a megfelelő megsemmisítés érdekében. 



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
DECLARATION OF CONFORMITY 

Mi, a gyártó/importőr (We, the manufacturer/importer): 

EDC Poterek Sp. Jawna 
uLPoznanska 129/133 
05-850 Ozarow Mazowiecki
Lengyelország

Tanúsítjuk, hogy a termék (Declares that the product): 
Termék fajtája (kind of product): INDUKCIÓS FŐZŐLAP 
Típusmegjelölés (type designation): VESUVIUS 
Cikkszám (item No): EKH006 
Opciók (options): 

Megfelel az alapvető követelményeknek és az alábbi irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek: 
Is in compliance with essential requirements and other relevant provisions of the following directives: 

EMC 2004/108/C 
Kibocsátási év (utolsó 2 számjegye): 15 

Ez a termék megfelel az alábbi normáknak/szabványoknak: 
This product is compatible with the following norms/standards: 

EN 60335-1:2012 
EN 60335-2-12:2003+A1:2008 
EN 55014-1:2006+A2:2011 
EN 61000-3:2006+A2:2009 

Gyártó / Meghatalmazott képviselő 

Termékmenedzser / Product Manager 

Ozarów Mazewiecki 2016.01.30. 


