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Üdvözöljük az Electrolux világában

Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta az Electroluxtól,
mely reményeink szerint sok örömet okoz majd Önnek.

Az Electrolux célja, hogy minőségi termékek széles választékát kínálja, amely
kényelmesebbé teszi az Ön életét.

Az útmutató borítóján néhány példát is talál erre.
Kérjük, szánjon rá néhány percet, és tanulmányozza át ezt az útmutatót, hogy

élvezhesse az új készülék előnyeit.
Mi annyit ígérhetünk, hogy ez a készülék könnyű kezelhetősége révén meg fogja

könnyíteni mindennapjait.
Sok szerencsét!
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A

A gázfõzõlap innovatív sajátosságai
Az új gázfõzõlap több olyan innovatív
funkciót kínál, amelyekp megkülönböztetik
a hagyományos gázfõzõlapoktól.

Elektronikus szabályozás  az
összes funkció esetében.

Érintésérzékeny kezelõszervek
a fõzõlap funkcióinak egyszerû
érintéssel történõ aktiválásához.

Elektronikus idõzítõ a fõzés
programozásához.

Az égõk automatikus
újragyújtása arra az esetre, ha a láng
véletlenül kialszik.

Maradékhõ visszajelzõ tájékoztatja
Önt arról, hogy az edénytartók és az
égõk még forrók.

Gyermekbiztonsági szerkezet a
kezelõszervek véletlenszerû
mûködtetésének megelõzésére.

Általános vészlezárás
vészhelyzetben az összes égõ egyidejû
kikapcsolására.

Biztonsági szerkezet
áramkimaradás vagy égõgyújtási hiba
esetére.

http://www.markabolt.hu/
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 A biztonság érdekében
Ez a készülék könnyen használható. Fontos azonban, hogy a készülék beszerelése
vagy elsõ használata elõtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót. Így készülékébõl a
legjobb teljesítményt hozhatja ki, elkerülheti a helytelen eljárásokat, tökéletes biztonságban
használhatja készülékét, ezenkívül a környezetre is ügyelni tud.

Beszerelés
A készülék beszerelését és elektromos
hálózatra való csatlakoztatását
SZAKEMBERREL kell elvégeztetni.
Minden beavatkozás elõtt gyõzõdjön
meg arról, hogy a készüléket
LEVÁLASZTOTTA a hálózatról.
Gondoskodjon arról, hogy a levegõ
szabadon áramolhasson a készülék
körül. Az elégtelen szellõzés
oxigénhiányhoz vezethet.
Ellenõrizze, hogy a gáz- és áramellátás
megfelel-e az üveglap elülsõ széle alatt
található adattáblán jelzett típusnak.
A készülék nem csatlakoztatható
égéstermékelvezeto kéményhez. A
készüléket a hatályos beszerelési
elõírásoknak megfelelõen kell felállítani
és csatlakoztatni. Külön figyelmet kell
fordítani a szellõzésre vonatkozó
elõírásokra.
Abban a helyiségben, ahol gázfõzõlapot
vagy gáztûzhelyet használnak, a
készülék használata közben hõ és
nedvesség keletkezik. Gondoskodjon a
folyamatos légáramlásról: tartsa jó
állapotban a szellõzõnyílásokat, vagy
szereltessen fel szellõzõcsõvel ellátott
páraelszívót.
A készülék hosszabb idejû használata
esetén ablaknyitással vagy a páraelszívó
nagyobb fokozatra állításával kell
fokozni a szellõzést.
A kicsomagolás után ellenõrizze, hogy
nincs-e valamilyen sérülés a készüléken,
és hogy a hálózati vezeték hibátlan
állapotban van-e. Ellenkezõ esetben

forduljon a kereskedéshez, mielõtt
hozzálátna a készülék beszereléséhez.
A gyártó minden felelõsséget elhárít,
amennyiben ezeket a biztonsági
elõírásokat nem tartották be.

Gyermekbiztonság
A fõzõlapot felnõttek általi üzemeltetésre
tervezték. Ne hagyja, hogy gyermekek
a fõzõlappal vagy a fõzõlap közelében
játsszanak. Határozottan javasolt a
gyermekbiztonsági funkció aktiválása
minden alkalommal, amikor a fõzõlap
nincs használatban.
A fõzõlap használat során felforrósodik,
és kikapcsolás után egy ideig még forró
marad. A fõzõlapon speciális visszajelzõk
tájékoztatnak a visszamaradt hõ
jelenlétérõl (lásd “Az égõ begyújtása” c.
fejezetet). A gyermekeket mindaddig
távol kell tartani a készüléktõl, amíg az
le nem hûlt, és a maradékhõ
visszajelzõk ki nem aludtak

Használat közben
A kezelési útmutatót a késõbbi
tájékozódás végett a készülék közelében
kell tartani. Ha a készüléket eladja vagy
odaadja másnak, kérjük, hogy az
útmutatót is adja át az új felhasználónak.
A fõzõlapot kizárólag háztartási
használatra tervezték. Kereskedelmi
vagy ipari felhasználásra nem alkalmas.
A termék jellemzõinek módosítása,
illetve ennek megkísérlése veszélyes.
A készüléket tartsa tisztán. Az
ételmaradékok megnövelik a tûzveszélyt.

http://www.markabolt.hu/
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A készülék gõzzel vagy gõztisztítóval
nem tisztítható.
Mûködési zavarok esetén soha ne
próbálja meg saját maga javítani a
készüléket. A szakszerûtlen
beavatkozás baleseteket és károkat
okozhat. A hibának nézzen utána a
kezelési útmutatóban (lásd a “Ha valami
nem mûködik” c. fejezetet). Ha a
keresett információt nem találja, forduljon
a legközelebbi javitószervizhez. A
készülék javítását a jótállási jegyben
kijelölt szerviznél kell elvégeztetni.
Mindig ragaszkodjon eredeti
pótalkatrészek felhasználásához.
Használat után a készüléket az
érintésérzékeny ON/OFF (BE/KI)
fõkapcsolóval kapcsolja ki, és
ellenõrizze, hogy a megfelelõ piros
visszajelzõ kialudt-e. Ezután zárja le a
fõzõlap összes kezelõszervét  a “Lock”
(Zár) kapcsoló  megérintésével.
Más villamos berendezések használata
esetén ügyeljen arra, hogy a kábel ne
érjen hozzá a fõzõlap forró felületeihez.

K ö r n y e z e t v é d e l m i
tájékoztatás

Az összes felhasznált anyag
környezetbarát és újrahasznosítható.
Kérjük, a szelektív hulladékgyûjtési
csatornák igénybevételével járuljon
hozzá a környezet védelméhez.
A szétszerelt vagy már nem használt
készülékek nem értéktelen hulladékok.
Az ökológiai elvû hulladékelhelyezés
révén a készülék gyártásához
felhasznált különféle anyagok
újrahasznosíthatók.
Az adott idõpontban igénybe vehetõ

A készüléken vagy a csomagoláson

található  jel azt jelenti, hogy a termék
nem kezelhetõ háztartási hulladékként. A
kiselejtezett készüléket elektromos és
elektronikus készülékek újrahasznosítása
céljából kijelölt gyûjtõhelyen kell leadni. Ha
gondoskodik a termék szabályszerû
leselejtezésérõl, ezzel hozzájárul a
helytelen hulladékkezelésébõl eredõ
potenciális negatív környezeti és humán
egészségi hatások megelõzéséhez. A
termék újrahasznosításával kapcsolatos
részletes tájékoztatásért kérjük, forduljon
a helyi polgármesteri hivatalhoz, a
háztartási hulladékelszállítással foglalkozó
társasághoz, vagy érdeklõdjön a boltban,
ahol a terméket vásárolta.

Útmutató a kézikönyv
használatához
A szövegben a következõ szimbólumok
segítik az eligazodást:

Biztonsági utasítások

Mûködés leírása lépésrõl lépésre

Javaslatok és tanácsok

Környezetvédelmi tudnivalók

hulladékelhelyezési lehetõségekrõl
tájékozódjon a szaküzletben, vagy a
helyi önkormányzatnál.
Ha régi készülékét kiselejtezi, a
csatlakozó kábel levágásával tegye
üzemképtelenné.

http://www.markabolt.hu/
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A fõzõlap leírása

Fõ
BE/KI
kapcsoló

Jobb hátsó
égõ
szabályozási
zóna

Gyermek/
biztonsági
szabályzó

Idõzítõ
szabályozási

zóna

Jobb elsõ
égõ
szabályozási
zóna

Bal elsõ
égõ
szabályozási
zóna

Bal hátsó
égõ
szabályo-
zási
zóna

Kisegítõ égõ Erõs
égõ

Normál égõ Normál égõ

Ez a készülék megfelel a következõ EGK Irányelveknek és
módosításaiknak:
-2006/95 (a kisfeszültségrõl);
-89/336 (az elektromágneses kompatibilitásról);
-90/396 (a gázkészülékekrõl)
-93/68 (az általános normákról).

Ezek az utasítások csak a készülék kezelési útmutatójának fedõlapján jelölt országokra
vonatkoznak.

http://www.markabolt.hu/
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Kezelési útmutató
A készülék használata elõtt
távolítson el minden
csomagolóanyagot, köztük a
reklámcédulákat és a védõfóliát is.

Érintésérzékeny
kezelõszervek
A készüléken speciális érintésérzékeny
kezelõszervek találhatók. A fõzõlap
kezeléséhez egyszerûen ujjheggyel érintse
meg a megfelelõ kezelõszervet.
A használat során ügyeljen arra, hogy
egyszerre csak egy kezelõszervet érintsen
meg.

Az alábbiakban a fõ érintésérzékeny
kezelõszervek és a megfelelõ visszajelzõk
jeleit ismertetjük

Érintésérzékeny BE/KI fõkapcsoló

Érintésérzékeny égõbegyújtó
kapcsoló

Lángméret jelzõk

Érintésérzékeny lángméret növelõ

Érintésérzékeny lángméret
csökkentõ

Maradékhõ visszajelzõ

Fõzõégõ
szabályozási zóna

http://www.markabolt.hu/
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Az égõ begyújtása
1. A BE/KI fõkapcsolót  kb. 3

másodpercre megérintve kapcsolja be a
fõzõlapot. Az érintésérzékeny kapcsoló
melletti piros visszajelzõ lámpa
kigyullad, hangjelzés hallható, és a
fõzõlap használatra készen áll.

2. Érintse meg a megfelelõ égõ begyújtó
kapcsolóját . Kigyulladnak a  és

 szimbólumok alatti lángméret jelzõk.

http://www.markabolt.hu/
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3. Kb. 3 másodpercen belül érintse meg a
lángméret növelõ  vagy csökkentõ 
szabályzót az égõ begyújtásához.
- Ha a  szabályzót választotta, az égõ
automatikusan a maximális lánggal
gyullad be (az összes lángméret jelzõ
világít).

- Ha a    szabályzót választotta, az
égõ automatikusan közepes lángon
gyullad be (három lángméret jelzõ
világít).

4. Az égõ lángjának beállításához
használja az érintésérzékeny lángméret
növelõ  vagy csökkentõ 
szabályzót.
A maradékhõ visszajelzõ   az égõ
begyulladása után azonnal kigyullad.
Ez azt jelenti, hogy a fõzõzóna elkezd
felforrósodni: a visszajelzõ egészen
addig égve marad, míg az edénytartó és
a gázégõ le nem hûlt.

http://www.markabolt.hu/
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Az égõ kikapcsolása
1. Egy égõ kikapcsolásához nyomja meg a

megfelelõ érintésérzékeny gyújtókapcsolót
. Az összes lángméret jelzõ kialszik.

A maradékhõ visszajelzõ egészen addig égve
marad, amíg az edénytartó és a gázégo le
nem hûlt.

Begyújtási hiba esetén
A fõzõlap gyújtószerkezete kb. 6
másodpercen keresztül apró szikrák
sorozatát állítja elõ.
Ha a láng ez idõ alatt nem gyullad be, az
adott égõhöz irányuló gázáramlás
megszakad. 3 másodperc elteltével a
gyújtószerkezet automatikusan megismétli
a gyújtási eljárást, amely újabb 6
másodpercig tart.
Három sikertelen gyújtási kísérlet után
mûködésbe lép az égõ biztonsági
szerkezete. A lángméret jelzõk villognak.

Figyelem! Ha egy égõn mûködésbe
lépett a biztonsági szerkezet, az égõ
kezelõszervei kb. 60 másodpercig
nem használhatók.

Az égõ biztonsági szerkezetét 60
másodperc elteltével kikapcsolhatja a
lángnövelõ  és csökkentõ szabályzók 
egyidejû megérintésével.
Majd kövesse “Az égõ begyújtása” c.
bekezdésben megadott utasításokat.

Figyelem! Ellenõrizze, hogy az
égõfedél és a korona jól van-e
elhelyezve (lásd az ábrát).
Ha a gyújtási probléma továbbra is
fennáll, nézzen utána a “Ha valami
nem muködik” c. fejezetben írtaknak.

Soha ne használjon kézi gázgyújtót,
ha az égõ gyújtókészüléke nem
mûködik megfelelõen. Ha szükséges,
használjon gyufát.

A - Égõ edénytartója
B - Égõkorona
C - Gyújtógyertya
D - Hõelem

http://www.markabolt.hu/
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A láng véletlen kialvása
esetén (automatikus
újragyújtás)

Ha az égõ lángja véletlenül kialszik (huzat,
folyadék kiömlése stb. miatt), a gázáramlás
azonnal megszakad.
Kb. 20 másodperc elteltével a
gyújtószerkezet automatikusan megismétli
a begyújtási eljárást.
Újragyújtáskor az égõ lángja elõször
maximumon ég, majd automatikusan beáll
a véletlenszerû kialvás elõtt beállított szintre.
Három egymás utáni sikertelen újragyújtási
kísérletet követõen mûködésbe lép az égõ
biztonsági szerkezete. A lángméret jelzõk
és a maradékhõ jelzõ villognak.

Figyelem! Ha egy égõn mûködésbe
lépett a biztonsági szerkezet, az égõ
kezelõszervei kb. 60 másodpercig
nem használhatók.

Az égõ biztonsági szerkezetét 60
másodperc elteltével kikapcsolhatja a
lángnövelõ  és csökkentõ szabályzók 
egyidejû megérintésével.
Majd kövesse “Az égõ begyújtása” c.
bekezdésben megadott utasításokat.

http://www.markabolt.hu/
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Az összes égõ
egyidejû kikapcsolása

Váratlan biztonsági veszélyhelyzet
(folyadékok kiömlése, gyermekek
veszélyeztetése, stb.) esetén, a fõzõlap
összes égõjét egyszerre azonnal
kikapcsolhatja a BE/KI fõkapcsolóval .

Biztonsági égõelzáró
funkció

Ha egy vagy több égõt felügyelet nélkül
hosszú ideig égve hagy (tehát legalább 4
órán keresztül egyik kezelõszervet sem
érinti meg), mindegyik mûködésben lévõ
égõ automatikusan kikapcsol, és
mûködésbe lép a biztonsági szerkezet.

Figyelem! Ha egy égõn mûködésbe
lépett a biztonsági szerkezet, az égõ
kezelõszervei kb. 60 másodpercig
nem használhatók.

Ha nem az idõzítõ szabályzóval
együtt mûködõ égõt választ , a
10-es kódszám villog a fõzési idõ
kijelzõn.

Az égõ biztonsági szerkezetét 60
másodperc után kikapcsolhatja a
lángnövelõ  és csökkentõ szabályzók 
egyidejû megérintésével.
Majd kövesse “Az égõ begyújtása” c.
bekezdésben megadott utasításokat.

Biztonsági fõzõlap-
elzáró funkció

Ha egy égõ sincs bekapcsolva és a fozolap
mégis mûködik (az  érintésérzékeny
szabályzó fölötti piros visszajelzõ ég), a
fõzõlap automatikusan kikapcsol, ha 30
percen belül egy kezelõszervet sem
használnak.

http://www.markabolt.hu/
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Gyermekbiztonsági
funkció

A fõzõlap kezelõszerveit lezárhatja, hogy
gyerekek ne hozhassák õket mûködésbe.
1. Tartsa az ujját kb. 3 másodpercig a “Lock”

(Zár) szabályzón . A “Lock” (Zár) jel

melletti piros visszajelzõ  kigyullad, és
hangjelzés hallható.

Ezzel a BE/KI fõkapcsoló kivételével a fõzõlap
összes kezelõszervét lezárta.
A begyújtott égõk továbbra is mûködnek, de
nem állíthatók.

Túlhevülés elleni
védelem

A fõzõlap intenzív használata esetén, pl. ha
hosszú ideig több égõt maximum szinten
használ, egy hõérzékelõ észleli az esetleges
túlhevülést, és az összes mûködõ égõt
automatikusan minimumra állítja.
Ha a fõzõlap hõmérséklete a lángméret
csökkentése ellenére tovább emelkedik, az
összes mûködésben lévõ égõ automatikusan
kikapcsol, és mind a négy égõn bekapcsol a
biztonsági szerkezet.

Figyelem! Ha az összes égõn
bekapcsolt a biztonsági szerkezet, a
szabályzókat kb. 60 másodpercig nem
lehet mûködtetni.
Ha az összes égõt az idõzítõ
szabályzóval együtt használja 
(egyszerre egyet), a 9-es kódszám
villog a fõzési idõ kijelzõn.

 60 másodperc elteltével az összes égõt újra
aktiválhatja, ha egyszerre megérinti a négy
közül valamelyik égõ lángnövelõ  és
csökkentõ szabályzót 
A biztonsági szerkezet kikapcsolása után az
újbóli használattal várja meg, amíg a fõzõlap
lehûl.

http://www.markabolt.hu/
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Az elektronikus idõzítõ
A fõzõlap elektronikus idõzítõvel
rendelkezik, melynek segítségével
beprogramozhatja a fõzés idõtartamát. Ha
a fõzõlap nincs használatban, az idõzítõ
konyhai óraként is használható.

A fõzõlap manuálisan, azaz
mindenfajta programozás nélkül is
használható.
Az idõzítõ csak akkor mûködik, ha
a fõzõlapot a BE/KI fõkapcsolóval
bekapcsolták.

Az alábbiakban az idõzítõ szabályozási
zóna jeleit ismertetjük:

Érintésérzékeny szabályzó az
idõzítõ bekapcsolásához és egy
égõ kiválasztásához

Fõzési idõ kijelzõ

Égõ kiválasztás kijelzõ

Érintésérzékeny növelõ szabályzó
idõbeállításhoz

Érintésérzékeny csökkentõ
szabályzó idõbeállításhoz

Idõzítõ
szabályozási zóna

2. A kezelõszervek zárjának feloldásához kb.
3 másodpercig tartsa az ujját a “Lock” (Zár)
szabályzón . A “Lock” (Zár) jel melletti

piros visszajelzõ  kialszik, és hangjelzés
hallható.

Határozottan javasolt a
gyermekbiztonsági funkció aktiválása
minden alkalommal, amikor a fõzõlap
nincs használatban.

Áramkimaradás esetén a fõzõlap a
rendszer memóriájában tárolja a
gyermekbiztonsági funkció
beállítását. Ha a kezelõszervek az
áramkimaradáskor le vannak zárva,
az áramellátás helyreállítása után
továbbra is lezárva maradnak.

http://www.markabolt.hu/
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Az égõ kikapcsolásának
beprogramozása

Az égõ kikapcsolásának
beprogramozásához a következõ mûveleteket
végezze el:
1. Ha szükséges, kapcsolja be a fõzõlapot

a BE/KI fõkapcsoló  kb. 3
másodpercig tartó megérintésével.

2. Gyújtsa be az égõt és a növelõ  vagy
csökkentõ  szabályzóval állítsa be a
lángot (lásd “Az égõ begyújtása”).

3. Kapcsolja be az idõzítõt az idõzítõ
szabályzó megérintésével,  és
válassza ki a kívánt égõt az idõzítõ
szabályzó többszöri megérintésével .

4. Állítsa be a kívánt fõzési idõt a növelõ
 és csökkentõ  szabályzókkal.

(max. idõtartam: 99 perc).

A fõzési idõ beállítása után az
égõválasztás már nem módosítható.
Ha másik égõt kíván használni, akkor
a fõzési idõt a csökkentõ
szabályzóval nullára kell állítania, 
majd az égõválasztást az idõzítõ
szabályzó megérintésével
módosítania .
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5. Az idõzítõ a fõzési idõ beállítását
követõen néhány másodperc múlva kezdi
a visszaszámlálást.

6. Az utolsó tíz másodpercben sípoló
hanggal jelzi, hogy a fõzési idõ a
végéhez közelít.

7. A fõzési idõ lejártakor hangjelzés
hallható. A hangjelzés leállításához
érintse meg az idõzítõ szabályzót .

A fõzési idõ utólagos állítása:
1. Az idõ utólagos állításához bármikor

érintse meg a növelõ vagy csökkentõ
 szabályzót.

Az idõbeállítás törlése:
1. A csökkentõ szabályzó megérintésével

 a fõzési idõt nullára állíthatja.

Egyszerre  CSAK egy égõ
kikapcsolását programozhatja be.

A fõzési idõt az égõ begyújtása után
is beállíthatja.
Megteheti például, hogy felforral egy
fazék vizet, majd beleteszi a
zöldségeket, vagy a tésztát, és
beprogramozza a fõzéshez
szükséges idõtartamot.

A maradékhõ visszajelzõ a fõzõlap
kikapcsolása után is égve marad,
amíg az égõ és az edénytartó le nem
hûlt.

http://www.markabolt.hu/



19

A konyhai óra funkció
beállítása

Ha egyik égõ sem üzemel, az idõzítõt
egyszerû konyhai óraként használhatja.
Az idõzítõ konyhai óraként való
mûködéséhez a fõzõlapot be kell kapcsolni.
Tegye a következõket:
1. Ha szükséges, a BE/KI fõkapcsoló 

kb. 3 másodpercig tartó megérintésével
kapcsolja be a fõzõlapot.

2. Az idõzítõ szabályzót megérintve 
kapcsolja be az idõzítõt.

3. A növelõ  vagy csökkentõ 
szabályzóval állítsa be a kívánt
idõtartamot (maximális idõtartam: 99
perc).

4. Az idõzítõ az idõtartam beállítását
követõen néhány másodperc múlva
megkezdi a visszaszámlálást.

5. Az utolsó tíz másodpercben sípoló
hanggal jelzi, hogy a beállított idõtartam
a végéhez közelít.

6. A beprogramozott idõ leteltekor
hangjelzés hallható. A hangjelzés
leállításához érintse meg az idõzítõ
szabályzót .

Az idõbeállítás módosítása:
1. A konyhai óra beállítását bármikor

módosíthatja a növelõ  vagy
csökkentõ  szabályzóval.

Az idõbeállítás törlése:
1. Az óra nullára állításához érintse meg a

csökkentõ szabályzót  .
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Biztonsági és
energiatakarékossági tanácsok

Az égõ maximális hatásfokának biztosítása
és a kisebb gázfogyasztás érdekében csak
lapos fenekû, és az éppen használt égõ
méretének megfelelõ edényeket és
serpenyõket használjon (lásd a táblázatot).

Ha az ajánlott méretnél kisebb
fõzõedényt használ, a láng
túlterjed az edény alján, és
túlhevíti az edény fülét.
Az edényeket soha nem szabad a
szabályozási zónákra helyezni.
Mielõtt az edényt az égõrõl
levenné, a lángot mindig vegye
lejjebb, vagy kapcsolja le.
Ha forró olajban vagy zsírban süt
ételeket, legyen körültekintõ,
mivel a túlhevült és kifröccsent
zsiradék könnyen meggyullad.
A gázégõt könnyebb begyújtani a
fõzõedény felhelyezése elõtt.
Labilis vagy eldeformálódott
edényeket ne használjon a fõzõlapon,
mivel ezek felborulhatnak, tartalmuk
kiömölhet, és így balesetet
okozhatnak.
Az edényekre fõzés közben tanácsos
fedõt helyezni.
Kukta használatával további energiát
takaríthat meg és rövidebb fõzési
idõvel számolhat.
Amint egy folyadék forrni kezd, vegye
lejjebb a lángot, hogy a folyadék
éppen csak forrásban maradjon.
Kerülje a fazékkövekkel,
agyagedényekben vagy öntöttvas
lapokon való fõzést. A fõzõlap

Fõzõégõ átmérõ átmérõ
min. max.

Nagy (erõs) 160 mm 240 mm
Közepes (normál) 120 mm 220 mm
Kicsi (kisegítõ) 80 mm 160 mm

A fõzõlap helyes
használata érdekében mûködése közben a fedél

védelmére ne használjon
alufóliát.
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Minden karbantartási vagy
tisztítási mûvelet elõtt VÁLASSZA
LE a fõzõlapot az elektromos
hálózatról, és várja meg, míg
lehûl.
A készülék gõzzel vagy gõzfúvó
géppel nem tisztítható.

A fõzõlap felülete
A fõzõlap felületét rendszeresen törölje le

enyhe mosogatószeres meleg vízbe
mártott és jól kicsavart puha kendõvel.
Kerülje a következõk használatát:

- háztartási mosószer és fehérítõszer;
- tapadásmentes bevonattal rendelkezõ

edényekhez nem használható impregnált
tisztítópárna;

- fémszálas súrolópárna;
- kádakhoz/mosogatókhoz való folteltávolító.
Ha a fõzõlap felülete erõsen beszennyezõdik,
speciális tisztítószer használatát javasoljuk.

Ha az üveglapon karcolásokat
vagy repedéseket észlel, az
áramütés elkerülése érdekében
azonnal válassza le a készüléket
az elektromos hálózatról.
Ezután forduljon a mûszaki
segélyszolgálati központhoz, és a
készüléket ne használja, amíg ki
nem javították.

Edénytartók
Az edénytartó rácsok mosogatógépben
mosogathatók. Ha kézzel mosogatja õket,
a szárításnál vigyázzon, mert a
zománcozási eljárás után olykor durva élek
maradnak. A makacs szennyezõdések
eltávolításához szükség esetén használjon
tisztítókrémet.

Az edénytartók visszahelyezése-
kor vigyázzon, nehogy megkarco-
lja a fõzõlap üvegfelületét.

Tisztítás és karbantartás
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Az égõk

Az égõfedeleket és koronákat gyakran
mossa le forró szappanos vízzel, a foltokat
pedig enyhe tisztítókrémmel távolítsa el.
Különösen nehezen eltávolítható foltok
esetében óvatosan használhat alaposan
megnedvesített, szappannal átitatott
acélforgács párnát.
Makacs foltokhoz használjon normál,
karcmentes tisztítószert vagy a
kereskedelemben kapható speciális
tûzhelytisztítót. Tisztításhoz SOHA ne
használjon súrolópárnát, acélforgácsot vagy
savakat.

A gyújtórendszer
Az elektromos gyújtást egy gyújtógyertya
és egy fémelektród (C) hozza létre. Ezeket
az alkatrészeket a megfelelõ gyújtás
érdekében rendszeresen tisztítsa meg, és
ellenõrizze, hogy az égõkorona nyílásai
nincsenek-e eltömõdve.

Gondoskodjon a gázcsõ és a
nyomásszabályzó állapotának és
hatásfokának idõszakos ellenõrzésérõl. Ha
ezekkel bármilyen rendellenesség adódik,
ne javítást, hanem minden esetben
alkatrészcserét kérjen.

Idõszakos karbantartás

A - Égõ edénytartója
B - Égõkorona
C - Gyújtógyertya
D - Hõelem
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Egyes mûködési problémák egyszerû karbantartási mûveletek elvégzése révén, a mûszaki
segélyszolgálat, szakszerviz beavatkozása nélkül elháríthatók.

Ha valami nem mûködik

 MEGOLDÁS
Cseréltesse ki a
biztosítékokat.

Állítsa vissza a kapcsolókat.

Érintse meg a BE/KI
fõkapcsolót .
Nyissa ki a csapot.
Szerezzen be új palackot.

Hagyja lehûlni a felületet
(lásd “Túlhevülés elleni
védelem”).
Kapcsolja ki a
gyermekbiztonsági funkciót
(lásd “Gyermekbiztonsági
funkció”).

Várjon 60 másodpercet,
majd kövesse a következõ
fejezetben megadott
utasításokat: “Begyújtási
hiba esetén”.

Ellenõrizze, megfelelõ-e a
pozíció (lásd: “Begyújtási
hiba esetén”).

Kövesse a “Tisztítás és
karbantartás” c. fejezetben
megadott utasításokat.
Forduljon a kijelölt hivatalos
szervizhez.

Lásd: “Az égõ begyújtása”
c. fejezet.

PROBLÉMA
A FÕZÕLAP
NEM
MÛKÖDIK

EGY ÉGÕ
NEM
MÛKÖDIK

TÚL SOKÁIG TARTAZ
ÉTELEK ELKÉSZÍTÉSE /
TÚL  GYORSAN
FÕNEK MEG.

 OK
A házi elektromos
rendszerben egy vagy több
biztosíték kiégett. A
kapcsolók ki vannak
kapcsolva, vagy nincs áram
a konnektorban.

A fõzõlap nem kapcsol be.

A fõ gázcsap el van zárva.

Üres a gázpalack.

A fõzõlap túlhevült, és a négy
égõn mûködésbe lépett a
biztonsági szerkezet.
Véletlenül mûködésbe
hozták a gyermekbiztonsági
funkciót.

Ismételt sikertelen
begyújtások miatt az égõn
mûködésbe lépett a
biztonsági szerkezet. A
lángméret jelzõk és a
maradékhõ jelzõ villognak.
Tisztítás után nem jól
helyezte vissza az
edénytartót vagy az
égõfedelet és a koronát.

Az égõkorona nyílásai
eltömõdtek.

A hiba továbbra is fennáll.

A lángméret beállítása nem
megfelelõ.
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Mûszaki adatok

Gázégõ teljesítménye
Erõs égõ (nagy) 2,9 kW (G20) - 2,7 (G30) - 2,8 (G25.1)
Normál égõ (közepes) 1,9 kW
Kisegítõ égõ (kicsi) 1,0 kW

Készülékkategória II2HS3B/P

Készülék gázellátás beállítása
Földgáz G20 - 25 mbar
Gázcsatlakozás G 1/2"

Áramellátás feszültsége 230 V ~ 50 Hz

Általános méretek
Szélesség 730 mm

Mélység 510 mm

Kivágás mérete
Szélesség 710 mm
Mélység 470 mm

Készülékosztály 3

Utasítások az üzembe helyezõ
részére
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A következõ utasítások a telepítésre
és karbantartásra vonatkoznak,
amelyet csak képesített szakember
végezhet az érvényes elõírások
figyelembe vételével.
A készülékkel szomszédos konyhai
bútorzat oldalai nem lehetnek
magasabbak, mint a készülék
munkalapja.

l A készülék beépítési helyének
közelében ne legyenek gyúlékony
anyagok (pl. függöny, konyharuha
stb.).

l A készüléket minden beavatkozás
elõtt le kell választani az elektromos
hálózatról. Ha a munka elvégzéséhez
a készüléknek áram alatt kell lennie,
gondoskodjon az összes szükséges
óvintézkedés betartásáról.

A JELEN ÚTMUTATÓBAN
TALÁLHATÓ BIZTONSÁGI
ELÕÍRÁSOK VAGY A HATÁLYOS
RENDELKEZÉSEK FIGYELMEN
KÍVÜL HAGYÁSA ESETÉN A
GYÁRTÓ SEMMINEMÛ
FELELÕSSÉGET NEM VÁLLAL.

Gázcsatlakoztatás
Alkalmazzon fix csatlakoztatásokat, vagy
használjon flexibilis rozsdamentes csövet a
hatályos rendelkezések szerint.
Flexibilis fémcsövek alkalmazása esetén
ügyeljen arra, hogy azok ne érintkezzenek
mozgó alkatrészekkel, il letve ne
nyomódjanak össze. Ugyanezekre kell
figyelni sütõvel kombinált fõzõlap esetében
is.

FONTOS - A helyes mûködés, a takarékos
energiafelhasználás és a készülék hosszú
élettartamának biztosításához az ajánlott
értékek megtartása szükséges.

Utasítások az üzembe helyezõ
részére
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Csatlakoztatás
A gázcsatlakoztatást merev fémcsõvel, a
hatályos rendelkezéseknek megfelelõ
csatlakozásokkal, il letve a hatályos
szabályzatnak megfelelõ, max. 2 méter
hosszú flexibilis rozsdamentes csõvel
végezze el. Flexibilis fémcsövek
alkalmazása esetén ügyeljen arra, hogy
azok ne érintkezzenek mozgó
alkatrészekkel, illetve ne törjenek meg.
Sütõ-fõzõlap kombinációnál ugyanerre
figyeljen. A készülék gázbevezetõ
csatlakozója 1/2" méretû külsõ menetes
hengeres darab. A bekötést úgy végezze,
hogy a készülékre ne nehezedjen nyomás.

FONTOS: Beszerelés után mindig
ellenõrizze szappanos oldattal az
összes csatlakozás tökéletes
légmentességét.
Ezt az ellenõrzést SOHA ne
lánggal végezze.

A) Gázcsonk anyával
B) Alátét
C) Könyökdarab

Az állítható csatlakozót egy G 1/2" méretû
menetes anya rögzíti a bevezetõ csõhöz.
A tömítést az ábrán látható módon helyezze
az alkatrészek közé.
A csatlakozó részeket elõször könnyedén
húzza meg, állítsa be a csatlakozást a
megfelelõ irányba, majd húzzon meg mindent
szorosan.

A gyárból való elszállítás elõtt a készüléket
az optimális mûködés ellenõrzése
érdekében tesztelték.
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Elektromos csatlakoztatás
A készülék 230 voltos egyfázisú elektromos
hálózatra csatlakoztatható.

A csatlakoztatást az érvényes jogszabályok
és rendelkezések betartásával kell
elvégezni.

A készülék csatlakoztatása elõtt:

1. ellenõrizze, hogy a biztosíték és a
háztartási fogyasztásmérõ elbírja-e a
terhelést (lásd az adattáblát);

2. ellenõrizze, hogy az áramellátás az
érvényes elõírásoknak megfelelõen,
szabályszerû földeléssel rendelkezik-
e;

3. ellenõrizze, hogy a konnektor vagy az
elektromos csatlakoztatáshoz használt
kétpólusú kapcsoló akkor is könnyen
elérhetõ-e, ha a készüléket beépítik.

A készüléket csatlakozó vezetékkel együtt
szállítják. Ezt megfelelõ, az azonosító lapon
feltüntetett terhelés elviselésére alkalmas
dugasszal kell felszerelni. A dugaszt
megfelelõ konnektorhoz kell csatlakoztatni.
Ha a készüléket közvetlenül az elektromos
hálózatra csatlakoztatják, akkor egy
kétpólusú, minimum 3 mm-es
érintkezõhézaggal rendelkezõ, és az elõírt
terheléshez alkalmas típusú kapcsolót kell
a készülék és a hálózat közé felszerelni, az
érvényes elõírásoknak megfelelõen.
A csatlakozókábelt úgy kell elhelyezni, hogy
azt sehol ne érhesse 90°C-nál magasabb
hõ.
A barna színû fázisvezetéket (ami az “L” jelû
érintkezõtõl érkezik) mindig az elektromos
hálózat fázisához kell csatlakoztatni.

A hálózati kábel cseréje
A kábel cseréjéhez csak a terhelésnek és
az üzemi hõmérsékletnek megfelelõ,
H05V2V2-F (T90) típusú kábel használható.
A sárga/zöld színû földvezetéknek kb. 2 cm-
rel hosszabbnak kell lennie a fázis- és a
nullavezetéknél (lásd az ábrát).
A csatlakoztatás után kb. 3 percre
bekapcsolva ellenõrizze a fûtõelemeket.

Nulla
vezeték

Föld (sárga/zöld)
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A fúvókák cseréje
1. Vegye le az edénytartókat.

2. Vegye le az égõfedeleket és koronákat.

3. 7 mm-es csõkulccsal csavarozza ki és
vegye ki a fúvókákat, majd cserélje ki
õket az új gáznemnek megfelelõ
fúvókákra (lásd az “Égõjellemzõk” c.
táblázatot).

4. Ugyanezt az eljárást fordított sorrendben
követve szerelje vissza az alkatrészeket.

5. A gázcsatlakozó melletti gáztípus
címkét cserélje ki az új gáznemnek
megfelelõ címkére. A címke a
tartozékcsomagban található.

Amennyiben a gáz nyomása az elõírt
nyomástól eltér vagy változó, a gázcsõre a
vonatkozó elõírásoknak megfelelõen egy
nyomásszabályzót kell felszerelni.

Átállítás más gáznemre

Égõjellemzõk

GÁZ ÉGO FÚVÓKA NÉVLEGES CSÖKKENTETT TÁP
TÍPUSA REFERENCIA TERMIKUS TERMIKUS NYOMÁS

1/100 mm TELJESÍTMÉNY TELJESÍTMÉNY
 kW kW m3/h g/h mbar

Erõs 112 2,9 0,65 0,276
Normál 92 1,9 0,45 0,181 - 25

Kisegítõ 065 1,0 0,33 0,095 -

Erõs 86 2,7 0,65 - 196
Normál 71 1,9 0,45 - 138 30

Kisegítõ 50 1,0 0,33 - 73

Erõs 126 2,8 0,65 0,310 -
Normál 100 1,9 0,45 0,210 - 25

Kisegítõ 071 1,0 0,33 0,111 -

FÖLD-
GÁZ

(G20)

FOLYÉKONY
GÁZ

(Bután/
Propán)

FÖLD-
GÁZ

(G25.1)

NÉVLEGES
ÁTFOLYÁSI
SEBESSÉG
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A fõzõlap átállítása új
gáznemre

1. Ha szükséges, a BE/KI fõkapcsoló kb.
3 másodpercig tartó megérintésével 
kapcsolja be a fõzõlapot.

2. Az idõzítõ szabályzót  többször
megérintve válassza ki a kisegítõ égõt
(bal elsõ égõ) az égõválasztás
kijelzõjén.

3. Érintse meg a növelõ szabályzót , és
tartsa rajta az ujját, míg az idõkijelzõn
meg nem jelenik a “99” érték. Ezután
érintse meg a csökkentõ szabályzót ,
és tartsa rajta az ujját, míg a “80” érték
meg nem jelenik.

4. Majd érintse meg a növelõ szabályzót
, míg a “83” nem látható a kijelzõn.

Ezen a ponton a gázégõt “Gas Change”
(Gázcsere) üzemmódra állította be, a
kijelzõn megjelenik az aktuális
gázbeállítás:
- n0 a G20 (25 mbar) gáz esetében

- n1 a G25.1 (25 mbar) gáz esetében

- n2 a G30 (30 mbar) gáz esetében
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5. A csökkentõ szabályzó  segítségével
válassza ki a kívánt gáztípust.

6. A gáztípus kiválasztása után a BE/KI
fõkapcsolóval  kapcsolja ki a
fõzõlapot.

7. A fõzõlap újbóli bekapcsolásához érintse
meg újra a BE/KI fõkapcsolót .
A készülék automatikusan normál
“Felhasználói üzemmódba” lép.

8. Gyújtsa be az összes égõt, és lángjukat
állítsa minimumra, hogy ellenõrizhesse
a láng állandóságát (vizuális ellenõrzés).

9. Ugyanakkor ellenõrizze a láng alakját is
(vizuális ellenõrzés).

Ha a láng állandósága és alakja is kielégítõ,
a fõzõlap új gáznemre való átállítása
befejezõdött.
Ha a láng állandósága nem megfelelõ,
végezze el a következõ szakaszban leírt
kiegészítõ beállítást.

Minimum láng beállítása
Ha beszabályozni szükséges a minimális
láng beállítását, a következõképpen járjon
el:
1. Végezze el “A fõzõlap átállítása új

gáznemre” c. szakasz 1., 2., 3., 4. és
5. pontjai alatt leírt lépéseket.

2. Gyújtsa be a beállítandó égõt az égõ
begyújtó kapcsolóját megérintve .
Az égõ maximális lángszinten gyullad
be, és miután elérte a szabályos lángot,
beáll a minimális lángszintre.

3. Ha a minimális szint túl alacsony, vagy
nem elegendõ az égõ égve tartásához,
érintse meg Növelõ  vagy Csökkentõ

 kezelõgombot a finombeszabályozás
elvégzéséhez (vizuális ellenõrzés).

4.  A BE/KI kapcsolóval  kapcsolja ki a
     fõzõlapot.
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A = Kisegítõ égõ
SR = Normál égõ
R = Erõs égõ

Beépítés

A fõzõlap 550 és 600 mm közötti mélységû,
megfelelõ jellemzõkkel rendelkezõ modul
konyhabútorba építhetõ be.
A beépítés 600 mm széles modul
egységekbe is lehetséges: ebben az
esetben a munkalap kivágását a 2. ábrán
látható módon kell elvégezni.
A munkalapnak legalább 30 mm vastagnak
kell lennie.
50 mm-nél vastagabb munkalap esetén a
fõzõlap bármilyen szélességû modul
egységekbe beépíthetõ.
A fõzõlapot tartalmazó bútordarab mellett
elhelyezkedõ egységek (bútordarab,
háztartási készülék stb.) nem lehetnek
magasabbak a munkalapnál.

A munkalap kivágása és a
munkalapnál magasabb
oldalfalak között minimum 100
mm hézagot kell hagyni.

A fõzõlap és a kivágás méretei az 1. és 2.
ábráról olvashatók le.

2. ábra

A méreteket
milliméterben adtuk meg

A) Munkalap
B) Levehetõ lap

R
SR

SR

510 730

A

1. ábra
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A fõzõlap beillesztése a
munkafelületbe
Mielõtt a fõzõlapot a kivágásba illeszti, egy
tömítõcsíkot kell ragasztani a fõzõlap külsõ
széleinek alsó részére. Alapvetõ, hogy a
tömítésben sehol ne legyen hézag, hogy
semmilyen anyag ne juthasson be alá.

A beillesztés menete:

1. Távolítsa el az edénytartó rácsokat, az
égõfedeleket és koronákat, majd fordítsa
fejjel lefelé a fõzõlapot, ügyelve arra,
hogy a mûvelet közben a gyújtógyertyák
és a hõelemek ne sérüljenek meg.

2. A tömítõ szalagot a 3. ábrán látható
módon az üvegfedél szélének teljes
kerületére helyezze fel .

3. Illessze be a fõzõlapot a kivágásba, és
nyomja le, amíg az üveglap a
munkalaphoz nem ér (lásd a 4. ábrát)
Az oldalsó rugók biztosítják a
központosítást.

A) Tömítés 4. ábra

A

3. ábra
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Beépítés ajtóval
rendelkezõ bútorzatba
A bútorzatot úgy kell megtervezni, hogy ne
érintkezzen az üzemelés közben
felforrósodó fõzõlap alsó részével. Az
ajánlott megoldás az 5. ábrán látható .
A fõzõlap alatti lapot (“a”) könnyen
kivehetõen kell beszerelni, hogy üzemzavar
esetén a szerelõ könnyen hozzáférhessen
a készülékhez. Lásd még a 2. ábrát.
A konyhabútor mögötti tér (“b”)
csatlakozások céljára hasznosítható.

A méreteket mm-ben adtuk meg.

Beépítés sütõt tartalmazó
elembe
A fõzõlap és a sütõ számára a 6. ábrán
jelzett méretû mélyedéseket kell
kialakítani, amelyeken a folyamatos
légáramlás biztosítása érdekében
hézagokat kell hagyni.
A túlhevülés elkerülésére két lehetséges
megoldást mutatunk be a 7. és 8. ábrán.
A fõzõlap és a sütõ elektromos
csatlakoztatását külön-külön kell elvégezni,
amire a biztonsági okok mellett azért is
szükség van, hogy indokolt esetben a sütõt
könnyen ki lehessen mozdítani a
bútorzatból.

Beszerelési lehetõségek

a) levehetõ lap
b) csatlakoztatások céljára

szolgáló tér

5. ábra
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7. ábra

FO 0938

8. ábra

FO 0939

6. ábra

Afelfüggesztettbútorelemeknek
vagy a páraelszívónak a fõzõlaptól
legalább 650 mm-re kell lennie
(6. ábra).

Az elektronikus gázfõzõlap
kizárólag hûtõventilátorral
felszerelt beépített sütõ fölé
szerelhetõ be.

Ha a fõzõlapot pirolitikus
tisztító funkcióval rendelkezõ
sütõ fölé szerelik be, a sütõ
pirolitikus tisztító ciklusának
mûködése közben a
fõzõlapot nem szabad
használni.
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Új készülékéhez jótállás jár.

A nyugtát és jótállási jegyet gondosan
õrizze meg, hogy a készülék vásárlását
igazolni tudja, és szerelõ hívása esetén be
tudja mutatni a szerviz szakemberének.

Ha a vásárlást nem tudja igazolni, a
mûszerésznek az esetleges javítások díját
fel kell számolnia.

Az Electrolux Szerviz számos hivatalos
központján keresztül világszerte biztosítja
a vezetõ háztartási készülék márkák
szervizelését. Az elérhetõségeket a
telefonkönyvben vagy az Interneten találja
meg, ha a keresõrendszerben megadja az
Electrolux Service lekérdezési kulcsszót.

Jótállás

A gyárból való elszállítás elõtt a készüléket
az optimális teljesítmény ellenõrzése
érdekében szakemberek tesztelték és
átvizsgálták. Minden szükséges javítási
munkát vagy beavatkozást maximális
gondossággal és figyelemmel kell végezni.
Ezért a fõzõlap csak kijelölt szervizben
javítható, és szervizeléséhez csak
jóváhagyott eredeti pótalkatrészek
használhatók fel.
A segélyszolgálat igénybe vétele céljából
kérjük, forduljon a kereskedéshez vagy egy
kijelölt szervizközponthoz és közölje a
probléma típusát, a készülék modellszámát
(Mod.), a termék számát (Prod. No.) és
sorozatszámát (Ser. No.). Ezeket az
adatokat a tartozékokat tartalmazó
mûanyag zacskóban lévõ adattábláról
olvashatja le.

A gyártó által
hitelesített és ezt a
jelzést
viselõ eredeti

pótalkatrészek kizárólag
szervizközpontjainkban, és hivatalos
pótalkatrész áruházainkban kaphatók.

Mûszaki segélyszolgálat (szerviz)
és pótalkatrészek
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Garancia/Vevõszolgálat
Európai Jótállás

A jelen készülékre az Electrolux a jelen kézikönyv hátlapján felsorolt országok mindegyikében
a készülék garancialevelében vagy egyébként a törvényben megszabott idõtartamra vállal
jótállást.
Amennyiben a vásárló az alábbiakban felsorolt országok közül valamelyik másik országba
települ át, az alábbi követelmények teljesítése e-setén a készülékre vonatkozó jótállás szintén
áttelepíthetõ:

• A készülékre vállalt jótállás a készülék eredeti vásárlásának napjával kezdõdik, melyet a
vásárló a készülék eladója által kiadott érvényes, vásárlást igazoló okmány bemutatásával tud
igazolni.
• A készülékre vállalt jótállás ugyanolyan idõtartamra érvényes és ugyanolyan mértékben terjed
ki a munkadíjra és alkatrészekre, mint a vásárló új lakóhelye szerinti országban az adott modellre
vagy termékféleségre érvényben lévõ jótállás.
• A készülékre vállalt jótállás a termékhez kötõdik, a jótállási jog másik felhasználóra átruházható.
• A készülék üzembe helyezése és használata az Electrolux által kiadott utasításoknak
megfelelõen történt, és kizárólag háztartásban használták, kereskedelmi célokra nem.
• A készüléket az új lakóhely szerinti országban hatályos összes vonatkozó elõírásnak
megfelelõoen helyezték üzembe.
• A jelen Európai Jótállás rendelkezései a törvény által biztosított vásárlói jogokat nem érintik.
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