Automata kikapcsolás
A vezérlés 20 másodperc inaktivitás után
automatikusan kikapcsol. A főzőzóna
kiválasztása után ez az idő 10 másodpercre
csökken, majd újabb 10 másodperc után
kikapcsol.
A főzőzónák ki-be kapcsolása.
Ha a vezérlés be van kapcsolva, az (5)
gomb megnyomásával kiválaszthatjuk a
főzőzónákat. A kijelzőn (6) a kiválasztott
zóna világít még a többi zóna sötét. Ha a
főzőzóna meleg „H” vagy „0” szintén látható a kijelzőn. Nyomja meg a + (3) vagy
a - (2) a kívánt fokozat kiválasztásához,
majd a zóna melegedni kezd. Ha a főzőzónát kiválasztottuk, a + (3) gomb folyamatos
nyomvatartásával magasabbra emelhetjük
a fokozatot. A fokozatok 1-el kezdődnek és
9-ig szabályozhatók. Ha ugyanezt a műveletet a - (2) gombbal végezzük, ugyanez 9-től indul és 0-ig lehet szabályozni a
különböző fokozatokat. A fokozatokat a +/gombokkal tetszőlegesen szabályozhatja.
A főzőzónák kikapcsolása
A zóna kikapcsolásához használja az (5)
gombot. A kjelző (6) a zóna mellett világít
még a többi zóna sötét. Nyomja meg egyidejűleg a +/- gombokat egyszerre ezzel a
beállítás „0”. Alternatívaként a - gomb is
használható a fokozatok kikapcsolására.
Ha a főzőzóna még meleg a „H” és a „0”
látható a kijelzőn.
Minden főzőzóna kikapcsolása
Nyomja meg az ON/OFF gombot (1) ezzel
kikapcsolhatja az összes főzőzónát.
Készenléti állapotban a „H” látható minden
főzőzóna kijelzőjén, ami még meleg.
Fokozatválasztás
A főzőlap 1-9 fokozatban szabályozható,
mely a LED kijelzőkön látható (6).

Maradékhő kijelzés
Ez megmutatja a felhasználónak, hogy a
kerámialap még meleg a főzőzóna körül.
A hőmérséklet kijelzés kalkuláció alapján
törénik, és a kijelzőn „H” szimbólum látható. A felmelegedés és a lehűlés számítása:
- A kiválasztott fokozat 1-9 alapján
- A ki/be kapcsolási idő szerint
A kikapcsolás után a „H” jelzés látható,
még a főzőzóna a kritikus hőmérséklet
60 °C alá csökken.
Automatikus kikapcsolás
(működési idő korlátozás)
Ha nem végez semmilyen műveletet a bekapcsolás után a főzőzónák kikapcsolnak.
A zónák és a fokozatok bekapcsolását a +/gombokkal végezheti el.
Védelem véletlenszerű bekapcsolás ellen
Ha az elektronikus vezérlés azt érzékeli, hogy
egy gomb tovább van nyomva tartva 10
másodpercnél az automatikusan kikapcsol.
Egy figyelmeztető hangjelzés is hallható,
mely arra figyelmeztet, hogy valamilyen
tárgy blokkolja a vezérlést. A kijelzőn az
„ER03” hibajelzés látható. Ha a főzőzóna
bekapcsolt állapotban van a kijelzőn egyidejűleg a „H” jelzés is látható.
Ha 20 másodpercen belül nem végzi el a
bekapcsolást a vezérlés visszaáll készenléti
üzemmódba. Az ON/OFF főkapcsoló minden esetben elsőbbséget élvez bármely
kapcsolónál, így azzal bármikor ki és bekapcsolhatja a főzőlapot.
A gombok blokkolása (gyermekvédelem)
A védelem aktíválása
Ennek a funkciónak az aktiválásához nyomja meg egyidejűleg a bal hátsó főzőzóna
gombját és a - (2) gombot és tartsa nyomva

3 másodpercig.
Minden kijelzőn egy „L” jelzés látható,mely
azt jelzi, hogy a zónák le vannak zárva és
a gyermekvédelem aktíválva van. Ha a
zónák melegek akkor az „L” és a „H” együttesen láthatók a kijelzőn. Ezt a műveletet
10 másodpercen belül kell elvégezni, úgy,
hogy más gombot ne nyomjunk meg,
különben a művelet megszakad és a védelem
nem aktíválódik. Az elektronikus vezérlés
mindaddig blokkolva marad még azt a felhasználó fel nem oldja. Ezt nem befolyásolja
az esetleges áramkimaradás sem.
A védelem feloldása
A vezérlés bekapcsolása után a gyermekvédelem kikapcsolható. Nyomja meg
egyidejűleg a bal hátsó főzőzóna gombját és a - (2) gombot és tartsa nyomva
3 másodpercig, majd nyomja csak a - (2)
gombot. Ha a művelet sikeres volt, kb. 10
másodperc elteltével a blokkolás feloldódik,
ha nem sikerült, a zár aktív marad és a vezérlés kb. 20 másodperc múlva kikapcsol.
Kapcsolja be az ON/OFF gombot a kijelzőn
a „0” látható és mellette a pont villog, a
főzőlap újra üzemképes.
Hangjelzés
A következő műveletek során hangjelzés
hallható:
- Normál gombnyomás, rövid hang
- Gomb nyomvatartása, folyamatos hang
Figyelmeztetés
A főzőzónák használatához javasolt a
méretnek megfelelő egyenletes aljzattal
rendelkező edény használata javasolt.
(3.ábra) Ügyeljen arra, hogy lehetőleg,
különösen forralás közben a folyadék ne
fusson ki a főzőlapra. Lehetőség szerint ne
hagyjon lefedetlen serpenyőt a főzőlapon.
Ha a főzőlap felülete megsérülne, azonnal
kapcsolja le az elektromos hálózatról, mert

áramütés veszélye állhat fent. Soha ne
használjon gőztisztítót a főzőlap takarításához. Ezt a készüléket nem használhatják
gyerekek, vagy hozzá nem értő illetve mentális zavarban szenvedő személyek, kizárólag hozzáértő személy felügyelete mellett.
Különösen ügyelni kell a gyermekekre,
hogy ne játszanak a készülékkel.
Karbantartás
A főzőlap sérüléseinek elkerülése érdekében, azonnal távolítson el minden alufóliát, ételmaradékot, zsírt és magas cukortartalmú élelmiszert, a mellékelt műanyag
eszköz segítségével. A főzőlap tisztításához
használjon nedves törlőkendőt, majd törölje
szárazra. Ne használjon súrolószereket és
kémiai, vegyszeres, maró hatású anyagokat.
Üzembehelyezési tanácsok
Az alábbi útmutató a megfelelően képzett szakember számára készült. Ezeket a
műveleteket csak úgy lehet elvégezni, ha a
főzőlap nincs csatlakoztatva az elektromos
hálózathoz.
Elhelyezés (5.ábra)
1 oldalnézet
2 elölnézet
A főzőlapot a mellékelt ábrának megfelelően
kell a munklapba beépíteni.
Elektromos csatlakoztatás
Az elektromos bekötési rajz minden az
eredeti használati útmutató hátsó oldalán
található. Ha megfelelő védőföldeléssel
rendelkezik, mindig kövesse a hatályos
rendelkezésekben előírtakat. Ha nincs
megfelelő kábel vagy csatlakozó, mindig az
előírásoknak megfelelő csatlakozót használjon, melyek típusai az adattáblán megtalálhatók.
Minden esetben olyan kábelt használjon
mely ellenáll a magas hőmérsékletnek.

(< 50 °C) A direkt csatlakozás alkalmazásakor olyan kapcsolót kell beépíteni, melynek pólusai között legalább 3 mm távolság
van. A bekötéskor figyelembe kell venni az
érvényes rendelkezéseket és a zöld/sárga
földvezetéket nem szabad a kapcsolóval
megszakítani. A hálózati csatlakozó illetve
a kapcsoló mindig a főzőlap közelében jól
elérhető helyen kell legyen.
A helytelen elektromos csatlakoztatásból
adódó károkért és meghibásodásért a gyártó
semmilyen felelősséget nem vállal. Ügyeljen arra, hogy a csatlkaoztatott elektromos kábel ne sérüljön meg, ha az mégis
megsérülne, azt csak megfelelően képzett
elektromos szakember vagy a kijelölt
szerviz cserélheti.

KÖRNYEZETVÉDELEM
a) az elektromos berendezésből származó
hulladékok a környezetre káros hatást
gyakorolnak, ha azokat nem a vonatkozó
környezetvédelmi előírásoknak megfelelően
kezelik.
b) jelen elektromos berendezés környezetre
veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészt
tartalmaz;
c)
az elektromos berendezés nem
helyezhető el a települési szilárd hulladékokkal együtt, hanem gyűjtése elkülönítve
történik, azaz a vásárló az újabb készülék
vásárlása esetén a vásárlás helyén (a
kereskedelmi egységben, azaz az üzletben) leadhatja régi készülékét, mely
egység köteles azt – egy újabb készülék
vásárlása esetén – díjmentesen átvenni.
A vásárló egyedül az új készülék számláján
külön feltüntetendő hulladékhasznosítási
díj megfizetésére kötelezhető.
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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
AVT 460
KERÁMIA FŐZŐLAPHOZ
Ez a készülék háztartási használatra készült, a gyártó nem vállal
semmilyen felelősséget a nem
megfelelelő használatból vagy
helytelen beüzemelésből eredő
károkért.
A gyártó kijelenti, hogy ez a termék megfelel az alacsony feszültségre vonatkozó
2006/95/EEC szabvány előírásainak, valamint az elektromágneses kompatibilitásról
szóló 2004/108/EEC szabvány rendelkezéseinek.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Beüzemelés.
A beszerelést és beüzemelést, beleértve az
elektromos csatlakoztatásokat is, megfelelően képzett szakembernek kell elvégezni.
Hivatkozások és ábrák az eredeti leírás hátsó
oldalain.
Használat
TOUCH CONTROL VEZÉRLÉS
Minden működtetés az érintőgombos
vezérléssel történik, melyek a főzőlap első
részén találhatók. Minden érintőgombhoz
kijelző tartozik. Minden kapcsolás után
akusztikus hangjelzés hallható.

TOUCH CONTROL (2.ábra)
1 BE/KI kapcsolás
2 - szabályzó
3 + szabályzó
4 kétkörös zóna
5 főzőzóna
6 fokozat kijelző
7 kétkörös zóna visszajelző

A Touch Control vezérlés működtetése
Ha a főkapcsolót bekapcsolja a vezérlés
rövid ideig inicializálást végez, mielőtt
használható. Minden kijelző és LED villog,
majd elalszik, ezután a vezérlés készenléti állapotban van. Nyomja meg az ON/OFF
(1) gombot a bekapcsoláshoz. A főzőzónák
kijelzőjén „0” látható. Ha a főzőzóna „hot”
magas hőmérséklet módban van a kijelzőn „H” és „0” látható. Ha bekapcsolja a
vezérlést, az 20 másodpercig aktív, ha nem
választ ki semmilyen funkciót, az visszaáll készenléti üzemmódba. A vezérlést az
ON/OFF gomb megnyomásával lehet újra
bekapcsolni. A vezérlést az ON/OFF gomb
megnyomásával bármikor kikapcsolhatja.

