
ELEKTROMOS FŐZŐLAP 

ETNA 

KÉZIKÖNYV 

EKH001

http://gravicom.hu


Elektromos főzőlap

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK 

Névleges feszültség: 220−240 

V Névleges frequency: 50/60 

Hz Névleges bemeneti 

teljesítmény: 1000 W 

Védelmi osztály: I 

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 
A készülék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el a 
használati útmutatót, és őrizze meg a garanciát, a nyugtát és 
lehetőség szerint a dobozt a belső csomagolással együtt. Ha 
ezt a készüléket másoknak adja, kérjük, adja át a használati 
utasítást is. 

• A készüléket kizárólag magánhasználatra és a tervezett
célra tervezték. Ez a készülék nem alkalmas kereskedelmi
használatra. Ne használja a szabadban. Tartsa távol
hőforrásoktól, közvetlen napfénytől, nedvességtől (soha ne
mártsa folyadékba) és éles szélektől. Ne használja a
készüléket nedves kézzel. Ha a készülék nedves vagy
vizes, azonnal húzza ki a konnektorból.

• Tisztításkor vagy elrakásakor kapcsolja ki a készüléket, és
mindig húzza ki a dugót a konnektorból (magát a dugót
húzza, ne a vezetéket), ha a készüléket nem használja, és
távolítsa el a mellékelt tartozékokat.

• Ne működtesse a készüléket felügyelet nélkül. Ha elhagyja
a helységet, mindig kapcsolja ki a készüléket. Húzza ki a
dugót a konnektorból.

• Rendszeresen ellenőrizni kell a készüléket és a hálózati
vezetéket, hogy nincs-e rajta sérülés.

• Ha sérülést észlel, a készüléket nem szabad használni.

• Ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket.
Mindig forduljon egy hivatalos technikushoz. A veszélynek
való kitettség elkerülése érdekében a hibás kábelt mindig
csak a gyártóval, vagy szakképzett személlyel cseréltesse
ki, azonos típusú kábellel.

• Csak eredeti alkatrészeket használjon.

• Gondosan vegye figyelembe a következő „Különleges
biztonsági utasításokat”.

http://gravicom.hu


GYERMEKEK 

• Gyermekei biztonsága érdekében kérjük, őrizzen meg
minden csomagolóanyagot (műanyag zacskók,

• dobozok, polisztirol stb.) elzárva.

• FIGYELMEZTETÉS: Ne engedje, hogy kisgyermekek
játsszanak a fóliával, mert fennáll a fulladás veszélye.

• Ezt az eszközt nem használhatják olyan személyek
(beleértve a gyerekeket is), akik korlátozott fizikai,
érzékszervi vagy szellemi képességekkel és/vagy nem
rendelkeznek elegendő tudással és/vagy tapasztalattal,
kivéve, ha olyan személy felügyeli őket, aki felelős a
biztonságukért, vagy akik a készülék használatára
vonatkozó utasításokat ismerik.

• A gyerekeket mindig felügyelni kell, hogy ne játsszanak a
készülékkel.

EZEN HASZNÁLATI UTASÍTÁSBAN BIZTOSÍTOTT 

SZIMBÓLUMOK 

Az Ön biztonsága érdekében fontos információk külön meg 
vannak jelölve. A balesetek elkerülése és a készülék 
károsodásának elkerülése érdekében feltétlenül be kell tartani 
ezeket az utasításokat: 

FIGYELMEZTETÉS: Ez figyelmezteti Önt az egészségét 
fenyegető veszélyekre, és jelzi a lehetséges 
sérülésveszélyt.
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VIGYÁZAT: Ez a készüléket vagy más tárgyakat 

fenyegető lehetséges veszélyekre vonatkozik  

MEGJEGYZÉS: Ez kiemeli a tippeket és információkat. 

• KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK A 
KÉSZÜLÉKHEZ

• Szimbólumok a terméken
• A terméken figyelmeztető vagy tájékoztató jellegű

szimbólumokat talál:
• FIGYELMEZTETÉS: Égési sérülés veszélye!
• Működés közben a felület hőmérséklete nagyon meleg

lehet. Ezért a készüléket csak a termosztát
kezelőszervénél érintse meg.

• Helyezze a készüléket vízszintes felületre, amely ellenáll
a nedvességnek és a hőnek.

• Érzékeny felületek esetén helyezzen hőálló lapot a
készülék alá.

• A növekvő hő és gőzök miatt ne működtesse a
készüléket felfüggesztett állapotban.

• Tartson elegendő biztonsági távolságot (30 cm) a
könnyen gyúlékony tárgyaktól, mint pl

• bútorok, függönyök stb.! Soha ne építse be a készüléket
szekrénybe.

• Ne melegítse fel az üres edényeket a főzőlapon, mert ez
veszélyes túlmelegedéshez vezethet.

• Ne mozgassa a készüléket használat közben.
• Használat közben ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték

ne érintkezzen forró vízzel.
• Ne érintse meg a készülék forró részeit.
• Kérjük, ne működtesse a készüléket külső időzítővel

vagy külön távirányítóval
• vezérlő rendszerrel.

TERMÉK HASZNÁLATA 

Ennek a készüléknek a teljes áramfelvétele akár 1000 W is lehet. 
Ennél a csatlakoztatott terhelésnél külön tápvezeték ajánlott, 
amelyet egy 16 A-es háztartási megszakító véd. 
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 VIGYÁZAT: TÚLTERHELÉS! 

• Ha hosszabbítót használ, akkor ezek 
kábelkeresztmetszete legalább 1,5 mm² legyen.

• Ne használjon több aljzatot, mert ez az eszköz túl erős.

• Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva. A
termosztát kezelőszerveit OFF állásba kell kapcsolni.

• Győződjön meg arról, hogy a készülék feszültsége (lásd az
adattáblát) és a hálózati feszültség megegyezik.

• A dugót csak megfelelően felszerelt 230 V ~ 50 Hz-es
aljzatba szabad bedugni földelő érintkezővel.

ELSŐ HASZNÁLAT 

Az első használat előtt működtesse a készüléket 5 percig, hogy 
eltávolítsa a főzőlap védőbevonatát. Állítsa a termosztatikus 
szabályozót maximumra. 

MEGJEGYZÉS: Enyhe füst és szag előfordulása normális 
ennél az eljárásnál. Gondoskodjon a megfelelő 
szellőzésről. 

FŐZŐLAP HASZNÁLATA 
Be-/kikapcsolás 
A készülék bekapcsolása a termosztatikus szabályozóval 
történik. 

Az egység kikapcsol, ha a termosztatikus szabályozó OFF 
állásban van. 

 Megjegyzések a főzőedényekhez 
• Az optimális energiafelhasználás érdekében,
csak lapos fenekű edényeket/serpenyőket használjon (lásd az
ábrát).
• A főzőedény soha ne legyen
kisebb, mint a főzőlap. Ez energiát pazarol. Szélsőséges
esetekben a főzőlap eltorzulhat.

ÜZEMELTETÉS 
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A termosztatikus szabályozó segítségével válassza ki a főzőlap 

hőmérsékletét a célnak megfelelően: 

1. kapcsoló: Melegítés/párolás

2. kapcsoló: Párolás

3. kapcsoló: Sütés

4. kapcsoló: Előfőzés, pirítás

5. kapcsoló: pirítás, gyors melegítés

 MEGJEGYZÉS: 

A jelzőlámpa a főzőlap felmelegedését jelzi. Működés közben be- 
és kikapcsol. Ez normális, és azt jelzi, hogy a hőmérsékletet a 
termosztatikus szabályozó szabályozza és tartja fenn. 

KIKAPCSOLÁS 

• Állítsa a termosztatikus szabályozót OFF állásba.

• Húzza ki a dugót a konnektorból.

• Tárolás előtt hagyja kihűlni a készüléket.

FIGYELMEZTETÉS: ÉGÉSI VESZÉLY! 
A főzési folyamat után a kisugárzott hő veszélyes hőmérsékletet 
okozhat a főzőlapon. 

TISZTÍTÁS 
FIGYELMEZTETÉS: 

• Tisztítás előtt mindig húzza ki a dugót a konnektorból, és
várja meg, amíg a készülék lehűl.

• Tisztítás céljából semmilyen körülmények között ne
merítse a készüléket vízbe. Ellenkező esetben ez
áramütést vagy tüzet okozhat.

 FIGYELMEZTETÉS: 

• Ne használjon drótkefét vagy súroló hatású tárgyat.

• Ne használjon savas vagy súroló hatású tisztítószereket.

• Még melegen távolítsa el az ételmaradékokat a
főzőlapról nedves ruhával vagy papírtörlővel.

• Tisztítsa meg a főzőlapot puha szivaccsal és kevés
vízzel, majd törölje le alaposan egy puha ruhával.
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• Használat után enyhén megnedvesített ruhával tisztítsa
meg a főegységet.

• Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék a fő egység
nyílásaiba. Ez károsíthatja a készüléket vagy 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 
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- 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. 
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