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AZ ÖN BIZTONSÁGA AZ ELSŐ HELYEN
Tisztában vagyunk vele, milyen fontos a biztonság, ezért a kezdeti ötlettől magáig a gyártásig 
ügyelünk az Ön biztonságára. Mindazonáltal kérjük, a készülék használata során óvatosan 
járjon el, és tartsa be a következő utasításokat.

• Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek 
és csökkent fizikai, szellemi vagy mentális 
képességű személyek csak felügyelet alatt 
használhatják, vagy ha tájékoztatták őket 
a készülék biztonságos használatáról és 
tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.

• Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani. 
A tisztítást és karbantartást nem végezhetik 
gyermekek felügyelet nélkül.

• Ha a tápkábel sérült, cseréjét bízza 
szervizközpontra, hogy elkerülje veszélyes 
helyzetek kialakulását. Sérült hálózati kábellel 
a készüléket tilos használni.

FIGYELMEZTETÉS: FORRÓ FELÜLET.
A HOZZÁFÉRHETŐ FELÜLETEK 
HŐFOKA MAGASABB LEHET, HA 
A BERENDEZÉS MŰKÖDÉSBEN VAN.
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FIGYELMEZTETÉS:
HA EZ A FELÜLET MEGREPEDT, 
KAPCSOLJA KI A KÉSZÜLÉKET 
AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK 
ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN.

FIGYELMEZTETÉS:
EZ A KÉSZÜLÉK NEM ALKALMAS 
KÜLSŐ IDŐZÍTŐVEL VAGY 
TÁVIRÁNYÍTÓVAL TÖRTÉNŐ 
MŰKÖDÉSRE.

• Fém tárgyakat, mint pl. kések, villák, kanalak 
és fedők, ne helyezze a főzőlapra, mivel 
felforrósodhatnak.

• A 8 évnél fiatalabb gyerekeket tartsa távol 
a készüléktől és a vezetékektől.

FIGYELEM:
TILOS A KÉSZÜLÉKET A FŐZŐLAPON 
LÉVŐ EDÉNNYEL BEKAPCSOLNI 
ANÉLKÜL, HOGY LENNE BENNE ÉTEL. 
A BEMELEGEDETT FŐZŐLAP FŐZÉS 
UTÁN IS FORRÓ. NE ÉRINTSE MEG 
KEZÉVEL A FORRÓ FŐZŐLAPOT.
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• Ez a készülék csak háztartási használatra való. A készüléket személyes, nem kereskedelmi 
célú felhasználásra is alkalmas, például:
- személyzeti konyhasarok üzletekben, irodákban és más munkahelyeken;
- szabadidős létesítmények, nyaralók, vendégházak;
- hotel- vagy motelszobák és más lakóterek;
- Bed & Breakfast típusú, szállást és reggelit biztosító létesítmények.

• A készüléket ne használja szabadban vagy ipari környezetben.
• A készüléket soha ne használja más célra, mint amire tervezték.
• A hálózathoz való csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a készülék címkéjén feltüntetett 

műszaki adatok egyeznek-e a csatlakoztatni kívánt aljzat névleges hálózati feszültségével. 
A berendezést csak jól földelt aljzatba csatlakoztassa. Ne használjon hosszabbító kábelt. 
Használat előtt teljesen tekerje le a tápkábelt.

• A készüléket csak vízszintes, száraz, tiszta, stabil és hőálló felületen használja. A készüléket 
ne használja fém felületen, mint pl. a mosogató csepegtetőtálcáján.

• A készüléket ne helyezze asztalszélre, elektromos- vagy gázsütőre vagy más hőforrásra 
vagy annak közelébe.

• Ne használja a készüléket hőre érzékeny vagy terítővel, papírral vagy más gyúlékony 
anyaggal borított felületen, függönyök és más gyúlékony vagy hőérzékeny anyagok 
közelében.

• Használat közben elegendő teret kell biztosítani szellőzéshez a készülék fölött és minden 
oldalán. A gyúlékony anyagok felületétől a fő hősugárzás irányában legalább 50 cm-t, 
a készülék körül egyéb irányokban legalább 10 cm távolságot kell betartani.

• Működés közben a készüléket úgy kell elhelyezni a konyhai munkalapon, hogy ne legyen 
fölötte szekrény vagy függesztett polc.

• A készülékre ne helyezzen semmilyen tárgyat.
• A berendezés közelébe ne tegyen bankkártyát, órát vagy rádiót, hogy ne károsítsa azokat 

az indukciós főzőlap üzemeltetésénél keletkező mágneses tér.

FIGYELMEZTETÉS:
Szívszabályozót használó személy ezt a berendezést csak a szakorvosával való 
konzultáció után használhatja.

• Ne takarja le a készüléket, és ne takarja el annak szellőzőnyílásait. Ne dugjon be 
semmilyen tárgyat a szellőzőnyílásokba.

• Ne használja a készüléket fazék vagy serpenyő nélkül a főzőlapon. Főzés közben 
rendszeresen ellenőrizze az élelmiszer állapotát.

• Csak indukcióhoz alkalmas fazekakat vagy serpenyőket használjon.
• Mindig ellenőrizze, hogy a fazék vagy a serpenyő megfelelően van elhelyezve a főzőlapon.
• Az edények fogantyúinak biztonságos helyzetben kell lenniük, hogy ne akadjanak be és az 

edények ne dőljenek el.
• Ne érintse meg a készülék főzőlapját éles tárgyakkal.
• Folyadék vagy étel nem melegíthető lezárt edényben, mint pl. konzervdobozban, mivel az 

felrobbanhat.
• Fokozott óvatossággal járjon el, ha a főzésnél olajat vagy zsírt használ. Magas 

hőmérsékletre melegített zsír vagy olaj meggyulladhat.
• Különösen ügyeljen a meleg ételeket vagy folyadékokat tartalmazó forró edények 

kezelésére az égési sérülések és a forrázás elkerülése érdekében.
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• Használjon konyhai kesztyűt, ha meleg edényekkel manipulál.
• Ne melegítsen fémtárgyakat a készüléken.
• A készüléket nem szabad felügyelet nélkül hagyni működés közben, vagy amikor 

a hálózati aljzathoz van csatlakoztatva.
• Ne feledje, hogy a főzőlap használat után még egy ideig maradék hőt bocsát ki. Ügyeljen 

arra, hogy ne érintse a felmelegedett főzőlapot.
• Használat után mindig kapcsolja ki a készüléket az ON/STANDBY gombbal, és válassza le 

a készüléket az elektromos hálózatról. Mindig tegye ezt, ha a készüléket felügyelet nélkül 
hagyja, amikor nem használja, valamint tisztítás, karbantartás, áthelyezés vagy tárolás 
előtt.

• A készüléket a csatlakozónál fogva húzza ki az aljzatból, soha ne a kábelt húzza. Ellenkező 
esetben a hálózati kábel vagy az aljzat sérülhet.

• Áthelyezés, tisztítás. karbantartás vagy elrakás előtt hagyja a berendezést teljesen kihűlni. 
Soha ne mozgassa a készüléket működés közben, vagy ha fazék vagy serpenyő van rá 
helyezve, vagy amíg teljesen ki nem hűlt.

• Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye a készüléket, a tápkábelt vagy 
a hálózati csatlakozódugót vízbe, vagy más folyadékba.

• Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre se a készülékre.
• A készüléket rendszeresen tisztítsa a Tisztítás és karbantartás fejezet utasításai szerint. 

A jelen használati útmutatóban meghatározott tisztításon kívül más karbantartást ne 
végezzen.

• Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, ha a földre esett, ha vízbe merült 
vagy bármilyen módon megsérült. 

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK MINDEN ELEKTROMOS KÉSZÜLÉK 
HASZNÁLATÁHOZ
• Használat előtt teljesen tekerje le a tápkábelt. A berendezést csak jól földelt aljzatba 

csatlakoztassa.
• A tápkábelt ne hagyja az asztal vagy konyhapult széléről lógni, forró felülethez érni vagy 

összegabalyodni. 
• Biztonsági okokból a készüléket külön áramkörbe javasolt csatlakoztatni, más 

készülékektől elkülönítve. A készülék csatlakoztatásához ne használjon elosztót vagy 
hosszabbító kábelt.

• Ne használja a készüléket mozgó gépjárműben vagy hajón, ne használja a szabadban, ne 
használja más célra, mint amire szolgál. Ellenkező esetben sérülés következhet be. 

• A mindennapos tisztítás kivételével minden karbantartást Catler szakszervizre kell bízni. 
Áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne javítsa és semmilyen módon ne módosítsa 
a készüléket.

• Javasoljuk, hogy telepítsen megszakítót (szabványos biztonsági kapcsolók 
a konnektorban), hogy így fokozott védelmet nyújtson a készülék használatakor. 
Javasoljuk, hogy az áramvédőt (névleges hibaáram leoldási értéke ne legyen több, mint 
30 mA) arra az áramkörre szerelje fel, amelyre a készüléket fogja csatlakoztatni. További 
szakmai tanácsért forduljon a villanyszerelőjéhez.
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ISMERKEDJEN MEG AZ IH 4010 INDUKCIÓS FŐZŐLAPPAL

1

2

3

4

5

1. Levegőnyílások
2. Szellőzőnyílások
3. Kerámia főzőlap
4. Főzési zóna-jelző
5. Kezelőpanel
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A KEZELŐPANEL LEÍRÁSA

1

3 2 3 5 4 5

6 7 8 9 10

1. Működési módok – nyomja meg a gombot a kívánt üzemmód kiválasztásához.
2. Hőmérséklet kijelző – megjeleníti a beállított hőmérsékletet.
3. -/+ gombok a hőmérséklet beállítására
4. Teljesítmény kijelző – mutatja a beállított teljesítményt és időzítő üzemmódban 

a beállított főzési időt is.
5. +/- gombok a teljesítmény beállítására
6. POWER gomb – az áramellátás funkció bekapcsolására szolgál.
7. TIMER gomb – az időzítő funkció bekapcsolására szolgál.
8. BOOST gomb – a maximális teljesítmény funkció bekapcsolására szolgál.
9. LOCK gomb – a gyermekzár funkció bekapcsolására/kikapcsolására szolgál.
10. ON/STANDBY gomb – a készülék bekapcsolására vagy készenléti módba kapcsolásra 

szolgál.
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AZ IH 4010 INDUKCIÓS FŐZŐLAP HASZNÁLATA

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
Az első használat előtt távolítson el 
a készülékről minden csomagolást, 
reklámmatricát/címkét.

ÉRINTŐGOMBOK
A kezelőpanel összes gombja érinthető, 
így nem kell túl nagy nyomást gyakorolni 
megnyomáskor. Javasoljuk, hogy az 
ujjbegyeivel nyomja meg a gombokat, ne 
az ujjhegyeivel. Minden egyes megnyomást 
csipogás kísér, amely megerősíti a gomb 
sikeres megnyomását. Mindig győződjön 
meg arról, hogy a kezelőpanel érintőgombjai 
tiszták és szárazak. Ügyeljen arra is, hogy 
a keze száraz legyen, mert kis réteg víz vagy 
szennyeződés is megakadályozhatja a gomb 
megnyomását.

 

FŐZŐLAP HASZNÁLATA
A főzőlapot vízszintes, egyenes, valamint 
száraz felületre helyezze. Győződjön 
meg arról, hogy a főzőlap körül van 
elegendő szabad hely a levegő megfelelő 
keringéséhez. Győződjön meg, hogy sem 
a légbevezető-, sem a szellőzőnyílások 
nincsenek elzárva.
Helyezze az indukciós főzőlapali használatra 
alkalmas edényeket a főzőlap közepére.
Csatlakoztassa a tápkábelt a megfelelően 
földelt hálózati aljzatba. Hangjelzés hallható, 
és a hőmérséklet kijelzőjén „L” felirat jelenik 
meg, ami azt jelenti, hogy a készülék 
készenléti üzemmódban van, és a főzőlap 
hőmérséklete alacsony.

MEGJEGYZÉS
Javasoljuk, hogy először mindig 
az edényeket helyezze a főzőlap 
közepére, majd csatlakoztassa 
a tápkábelt a hálózati aljzatba.

FIGYELEM!
Soha ne kapcsolja 
be a készüléket úgy, 
hogy a főzőlapon 
lévő edényben 
nincs élelmiszer.

A FŐZŐLAP BEKAPCSOLÁSA ÉS 
KIKAPCSOLÁSA
A főzőlap bekapcsolásához nyomja meg 
a ON/STANDBY gombot. Ezután válassza 
ki az üzemmódot, vagy állítsa be a főzőlap 
teljesítményét az étel elkészítéséhez vagy 
melegítéséhez.
Ha egy percen belül nem nyom meg 
egyetlen gombot sem, a főzőlap 
automatikusan készenléti üzemmódba 
kapcsol.
Ha olyan edényeket használ, amelyek nem 
alkalmasak az indukciós főzőlappal történő 
használatra, akkor nem kapcsol be, csak 
hangjelzés hallatszik. Egy perc tétlenség után 
a főzőlap automatikusan készenléti módba 
kapcsol.
Ha ételkészítés közben leveszi az edényt 
a főzőlapról, hangjelzés hallható. Egy perc 
tétlenség után a főzőlap automatikusan 
készenléti módba kapcsol.
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MEGJEGYZÉS
Használat közben a főzőlap belsejében 
található ventilátor bekapcsol. Ez 
normális jelenség. A ventilátor 
elősegíti a megfelelő légkeringést 
és a forró levegő gyorsabb 
elvezetését a főzőlap belsejéből. Ez 
megakadályozza a főzőlap belső 
alkatrészeinek túlmelegedését, ami 
egyébként a főzőlap károsodásához 
vezethet.

Ha az étel elkészítése befejeződött, és már 
nem használja a főzőlapot, nyomja meg 
az ON/STANDBY gombot a készenléti 
üzemmódba kapcsoláshoz. A hőmérséklet-
kijelzőn vagy az „L” (a főzőlap hőmérséklete 
alacsony és biztonságos a megérintése) vagy 
a „H” felirat látható (a főzőlap hőmérséklete 
magas és veszélyes az érintésre).

FIGYELEM!
Ne érintse meg 
a főzőlapot, ha 
a „H” felirat  jelenik 
meg a hőmérséklet 
kijelzőjén. Ez égési 
sérülést okozhat. 

FIGYELEM!
Ne helyezzen 
olyan tárgyakat 
a főzőlapra, 
amelyek 
meggyulladhatnak 
(pl. ruhadarab) vagy 
hőre érzékenyek (pl. 
műanyag doboz).

Amikor kihúzza a hálózati csatlakozót 
a hálózati aljzatból, várja meg, amíg az „L” 
felirat megjelenik a hőmérséklet kijelzőn, és 
a főzőlap ventilátora teljesen leáll. Ezután 
óvatosan húzza ki a tápkábelt a hálózati 
aljzatból.

MEGJEGYZÉS
A ventilátor akkor is működhet, ha 
a főzőlap készenléti állapotba kapcsol. 
Ez normális jelenség.
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AZ ÜZEMMÓD KIVÁLASZTÁSA
Nyomja meg a kívánt üzemmód gombot az üzemmód kiválasztásához, és a hőmérséklet-
kijelzőn megjelenik az előre beállított hőmérséklet. A hőmérsékletet a hőmérséklet-kijelző 
oldalán található -/+ gombokkal állíthatja be. A főzőlap teljesítménye automatikusan be van 
állítva, és nem változtatható meg.

Gomb Yogurt Sousvide Steam Confit Fry Deep Fry
Hőmérséklet 42°C 63°C 100°C 140°C 185°C 220°C

A FŐZŐLAP TELJESÍTMÉNYÉNEK BEÁLLÍTÁSA
Nyomja meg a POWER gombot, és a teljesítmény kijelzőn az alapértelmezett „10” teljesítmény 
jelenik meg. A teljesítmény kijelző oldalán található -/+ gombokkal válassza ki a főzőlap kívánt 
teljesítményét.

Teljesítmény 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
W 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

BOOST FUNKCIÓ
A BOOST funkció gyors és hatékony 
ételkészítést tesz lehetővé. Nyomja 
meg a BOOST gombot, és a főzőlap 
automatikusan a maximális teljesítményre 
vált. A BOOST gomb újbóli megnyomásával 
az utolsó beállított teljesítményre vált.

IDŐZÍTŐ
Az időzítő funkció lehetővé teszi a főzési idő 
beállítását, amely után a főzés automatikusan 
befejeződik, és a főzőlap készenléti 
üzemmódba kapcsol.
A funkció kiválasztható az összes 
üzemmódhoz, valamint a beállított 
teljesítményhez is. Ha bármelyik üzemmódra 
beállítja az időzítőt, a teljesítmény kijelzőn 
megjelenik a visszaszámlálási idő. Ha 
bármelyik teljesítményre beállítja az időzítőt, 
a teljesítmény kijelzőn váltakozva megjelenik 
a beállított teljesítmény és a visszaszámlálási 
idő.
Nyomja meg a TIMER gombot, és 
a teljesítmény kijelzőn a „0:01” jelenik meg. 
A teljesítmény kijelző oldalán található -/+ 
gombokkal állítsa be a kívánt főzési időt. 

A készítési időt 0:01 - 9:00 között állíthatja 
be. A -/+ gomb megnyomásával és nyomva 
tartásával felgyorsíthatja az idő beállítását 
10-perces lépésekben.
A főzési idő beállítása után a kijelzőn 
megjelenő idő rövid ideig villog, és 
amint abbahagyja a villogást, elindul az 
automatikus visszaszámlálás.
A beállított idő letelte után a főzés leáll, 
a főzőlap automatikusan készenléti 
üzemmódba kapcsol, és a hőmérséklet-
kijelzőn „H” vagy „L” felirat jelenik meg.

GYEREKZÁR
A gyermekzár funkcióval a vezérlő panel 
lezárható, így véletlenül nem változtathatja 
meg az elvégzett beállításokat.
Nyomja meg a LOCK gombot a gyermekzár 
funkció bekapcsolásához. A gyermekzár 
lámpája kigyullad, és csak az ON/STANDBY 
gomb marad aktív.
Nyomja meg és tartsa a LOCK gombot 
a gyermekzár funkció kikapcsolásához. 
A gyermekzár jelzőlámpája kialszik.
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INDUKCIÓS FŐZŐLAPON HASZNÁLHATÓ 
EDÉNYEK
Az indukciós főzőlapon használható 
edényeknek speciális ferromágneses 
fenékkel kell rendelkezniük. Annak 
megállapításához, hogy edényei 
alkalmasak-e a használatra, helyezzen egy 
mágnest az edények aljára. Ha a mágnes az 
aljára tapad, akkor az edények megfelelőek 
(pl. rozsdamentes acél, vas, zománcozott 
rozsdamentes acél vagy zománcozott 
edények). Ellenkező esetben az edények nem 
alkalmasak a használatra (pl. üveg, kerámia, 
alumínium vagy réz edények stb.).
Ügyeljen arra, hogy az edény feneke lapos 
legyen. Annak érdekében, hogy a Catler 
IH 4010 indukciós főzőlapon használható 
legyen, fontos, hogy az alj átmérője 15 és 
20 cm között legyen.
Első használat után apró fehér foltokat 
észlelhet az edények alsó felében. 
Ez normális jelenség. Az ilyen foltok 
eltávolításához melegítsen kis mennyiségű 
ecetet 60–80 °C-ra, és tisztítsa meg a foltokat 
meleg ecettel.
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KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
A készülék tisztítása előtt először mindig 
húzza ki a tápkábel csatlakozóját a hálózati 
aljzatból, és várja meg, míg a készülék 
teljesen kihűl.
Győződjön meg, hogy az „L” szimbólum 
megjelenik a hőmérséklet-kijelzőn, és 
hogy a ventilátor teljesen leállt, mielőtt 
leválasztaná a hálózati csatlakozót a hálózati 
aljzatról.

FIGYELEM!
A KÉSZÜLÉKET, 
A TÁPKÁBELÉT 
ÉS A TÁPKÁBEL 
CSATLAKOZÓJÁT 
NE MOSSA FOLYÓ 
VÍZ ALATT, ÉS 
NE MERÍTSE 
VÍZBE VAGY MÁS 
FOLYADÉKBA.

FIGYELMEZTETÉS:
A tisztításhoz ne használjon éles 
eszközöket, vegyszert, oldószert, 
benzint vagy egyéb hasonló 
anyagot. Semmiképpen ne tisztítsa 
a készüléket gőzkészülékkel.

Törölje le a főzőlapot meleg vízzel enyhén 
megnedvesített puha szivaccsal. Majd törölje 
meg száraz törlőronggyal.
Égett élelmiszer vagy hasonló 
szennyeződések esetén használhat speciális 
kerámia indukciós felületekhez megfelelő 
tisztítószert. A tisztítószert mindig a szivacsra 
vigye fel, ne a főzőlap felületére. Törölje le 
tiszta, puha szivaccsal, majd törölje szárazra.

Rendszeresen tisztítsa meg 
a levegőnyílásokat és a szellőzőnyílásokat 
is. Törölje le őket puha, száraz ruhával. 
Alternatív megoldásként puha kefével vagy 
kézi porszívóval, kefe toldalékokkal, kis 
teljesítmény mellett távolíthatja el a port és 
a szennyeződéseket a nyílásokból.

TÁROLÁS
Mielőtt elteszi, győződjön meg róla, hogy 
a robotgép tiszta, száraz és teljesen kihűlt. 
Jól szellőző száraz helyen tárolja, ahol 
gyermekek és állatok nem férhetnek hozzá.
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HIBAELHÁRÍTÁS
Ebben a fejezetben megtalálja azokat a leggyakoribb hibákat, amelyekkel a készülék 
használata során találkozhat. Ha az Ön által tapasztalt hibáról nem történik itt említés, 
vagy ha a felsoroltak között van, de továbbra is fennáll, ne használja a készüléket, húzza 
ki a tápkábelt a hálózati csatlakozóból, és forduljon szakszervizhez.

NE PRÓBÁLJA MEG A KÉSZÜLÉK JAVÍTÁSÁT, ILLETVE A KÉSZÜLÉKET NE SZERELJE 
SZÉT. A KÉSZÜLÉKBEN NINCSENEK OLYAN ALKATRÉSZEK, AMELYEK JAVÍTÁSÁT AZ 
ÜZEMELTETŐ IS ELVÉGEZHETNÉ.

Hiba Ok Megoldás
A tápkábel 
csatlakoztatása és az 
ON/STANDBY gomb 
megnyomása után 
egyetlen kijelző sem 
világít.

A tápkábel csatlakozója 
nincs megfelelően 
bedugva a hálózati 
aljzatba.

Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati 
aljzatba.

A hálózati 
csatlakozóaljzat nem 
kap áramot/a biztosíték 
sérült (kiesett).

Dugja be a főzőlapot egy másik 
hálózati aljzatba/ellenőrizze a háztartás 
biztosítékait.

Az ON/STANDBY 
gomb megnyomásakor 
a kijelző világítani 
kezd, de a főzőlap nem 
melegszik fel.

Nem megfelelő edényt 
használ.

Győződjön meg, hogy a használt 
edények alkalmasak az indukciós 
főzőlapra - bővebben a „Indukciós 
főzőlapon használható edények” 
részben.

Főzés közben 
a főzőlap abbahagyta 
a melegedést.

A olaj hőmérséklete 
sütés közben túl magas.

Csökkentse a sütési hőmérsékletet.

A környezeti 
hőmérséklet túl magas.

Nyissa ki az ablakot vagy kapcsolja be 
a légkondicionálót a szobahőmérséklet 
csökkentéséhez.

A levegőnyílások vagy 
a szellőzőnyílások el 
vannak zárva.

Távolítsa el a tárgyakat, melyek 
blokkolják a nyílásokat.

A beállított főzési idő 
letelt.

Állítsa be ismét a főzési időt, az 
áramellátást, vagy válassza ki a kívánt 
üzemmódot.

A biztonsági biztosíték 
aktiválódott.

Ez normális jelenség. A biztonsági zár 
megvédi a főzőlapot a túlmelegedéstől 
és az ebből eredő károsodástól. Húzza 
ki a hálózati csatlakozót a fali aljzatból, 
és várjon néhány percet, amíg a főzőlap 
kihűl.
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Hiba Ok Megoldás
A kijelzőn megjelenik az 
E3 vagy E6 hibakód.

Várjon egy keveset, és nyomja meg az ON/STANDBY gombot, 
amint a főzőlap hőmérséklete csökken. Ezután a főzőlap újra 
használható.

A kijelzőn megjelenik az 
E7 vagy E8 hibakód.

Kapcsolja ki a főzőlapot, és a hálózati csatlakozódugót is húzza ki 
a fali aljzatból. Várjon egy darabig, amíg a feszültség stabilizálódik. 
Ezután a főzőlap újra használható.

A kijelzőn megjelenik az 
E1, E2, E4, E5, Eb vagy 
U1 hibakód.

Ne használja a főzőlapot. Húzza ki a tápkábel csatlakozóját 
a hálózati aljzatból és forduljon Catler szakszervizhez.
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A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ
A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyre helyezze el.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK MEGSEMMISÍTÉSE
Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus 
készülékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni. A megfelelő megsemmisítéshez és 
újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országaiban, illetve más 
európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le 
lehet adni. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti 
erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív 
környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal 
vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő megsemmisítése 
a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára az Európai Unió országaiban
Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván megsemmisíteni, erre vonatkozóan kérjen információkat 
a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés Európai Unió országain kívül
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha ezt a terméket meg akarja semmisíteni, a szükséges 
tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.

Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU-irányelv alapkövetelményeit.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek, minden 
módosításra vonatkozó jog fenntartva.

A cseh nyelvű az eredeti változat.

A gyártó címe: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01
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INDUCTION HOB

Because of continuous impro-
vement of design and other pr-
operties, your product may sli-
ghtly differ from the one shown 
on the pictures in this manual.

Z důvodu neustálého zdokona-
lování designu a  dalších vlast-
ností se může vámi zakoupený 
výrobek mírně lišit od výrobku 
uvedeného na obrázcích v tom-
to návodu.

Z  dôvodu neustáleho zdo-
konaľovania dizajnu a  ďal-
ších vlastností sa môže vami 
kúpený výrobok mierne líšiť 
od výrobku uvedeného na  
obrázkoch v tomto návode.

A  kivitel és más jellemzők 
állandó fejlesztése miatt  
a  megvásárolt termék enyhén 
eltérhet az ezen útmutatóban 
található képeken mutatott 
terméktől.

Ze względu na ciągłe udoskona-
lanie designu i innych właściwo-
ści, zakupiony produkt może się 
nieznacznie różnić od produktu 
przedstawionego na rysunkach 
w niniejszej instrukcji.

Из-за постоянного улучшения 
дизайна и  других свойств 
ваш продукт может 
немного отличаться от 
представленного на рисунках 
в данном руководстве.

CUSTOMER SERVICE • ZÁKAZNICKÝ SERVIS • ZÁKAZNICKÝ SERVIS • ÜGYFÉLSZOLGÁLAT • SERWIS KLIENTA • ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ
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