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Esperanza SANTA MARIA indukciós főzőlap EKH008 
 

Műszaki adatok: 

 Feszültségtartomány: 220-240V 

 Frekvencia: 50/60 Hz 

 2 polírozott fekete kristályüveggel ellátott főzőlap 

 Termék mérete: 60x36x6.5 cm 

 Vezeték hossza: 100 cm 

 Teljesítmény bemenet: 2000Wx2000W 

 Automatikus edény felismerő (a készülék automatikus készenléti üzemmódba 

kapcsol, ha az edény nem megfelelő, vagy ha elmozdult) 

 Főzési terület: főzőlapok átmérője 12-20 cm 

 8 szint közül választható főzési hőmérséklet 80 ° – 270 °-ig 

 8 szint közül választható főzési erősség 200 W-tól 2000W-ig 

 A kijelző mutatja a főzés hőmérsékletét, erősségét, áramfogyasztását és a 

fennmaradó időt 

 4 speciális főzési funkció: sütés / forralás / párolás / felmelegedés 

 3 órás időzítő forralás és sütés funkcióhoz, 24 órás előre beállított párolás és 

felmelegítés funkció 

 

Általános biztonsági utasítások: 

Mielőtt használja a készüléket, figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Ha másnak 

átadja az eszközt, akkor kérjük a használati utasítást is mellékelje. 

 A készülék kizárólagosan saját felhasználásra lett tervezve. A készülék nem alkalmas 
ipari felhasználásra. 

 Ne használja a szabadban. Tartsa távol a melegtől, napfénytől, és éles tárgyaktól. Ne 
használja a készüléket nedves kézzel. Ha a készülék párás, vagy nedves azonnal húzza 
ki. Ne mártsa folyékony anyagba. 

 Tisztításkor vagy elrakáskor kapcsolja ki a készüléket, és mindig húzza ki a vezetéket a 
konnektorból.  

 Ne használja az eszközt felügyelet nélkül. Ha kimegy a szobából, mindig kapcsolja ki. 
Húzza ki a dugót a bemenetből. 

 Az eszközt és a tápvezetéket rendszeresen kell ellenőrizni sérülés jelei miatt. Ha 
sérülést észlel az eszközt nem szabad használni. 

 Ne próbálja megjavítani a készüléket. Mindig hívjon egy műszerészt a veszély 
elkerülése érdekében, a sérült kábeleket mindig a gyártóval vagy egy hozzáértő 
illetékessel cseréltesse ki egy azonos kábelre.  

 Csak eredeti alkatrészeket használjon. 

 A készülék teljes teherbírása 4000W, NE csatlakoztassa elosztóba, mert kisülhet! 
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Gyermekek és korlátozott személyek: 

 A gyermekek biztonsága érdekében tartson minden alkatrészt (műanyagok, dobozok, 
poliészter, stb.) elzárva.  

 

Figyelem! 

Ne engedje a gyerekeket a fóliával játszani, mert fulladás veszélynek vannak kitéve! 

 Mentális problémákkal küzdő vagy korlátozott értelmi képességű személyek csak 
felügyelet alatt használhatják az eszközt, akik garantálják a biztonságukat. 

 Gyerekek csak állandó felügyelettel használhatják a készüléket.  
 

Speciális biztonsági utasítások az eszközhöz: 

Jelzések a terméken: 

A terméken különböző jelzéseket fog látni, amik veszélyekre utalnak vagy információt 

közölnek. 

 

Figyelem: égési sérülés veszélye! 

Használat közben a lap felülete nagyon forró lehet, tehát csak a termosztát vezérlésénél 

érjen a készülékhez. 

Figyelem: sérült felület! 

Ha a felszínen sérülések vagy repedések vannak, akkor a készüléket ki kell kapcsolni, az 

áramütés elkerülése érdekében. 

Figyelem: 

 Indukciós hő!  Fém tárgyak, mint például: kések, villák, kanalakat nem szabad a 
tűzhelyre rakni, mert felforrósodhatnak. 

 Forró felület! Az indukciós főzőlap alapvetően csak az edény alatti részt fűti, de a 
magas hőmérséklet miatt a főzés után is forró maradhat a főzőlap. Égési sérülés 
veszélye léphet fel! 

 Lehetséges egészségkárosodás! Pacemakert használó emberek nem használhatják a 
főzőlapot. Minimum egy 60 cm távolságot kell tartani az eszköztől használat közben. 

 
 
Vigyázat: 

 Hogy elkerülje a készülék károsodását, ne helyezzen semmilyen durva vagy 
egyeletlen tárgyat a felszínére. 

 Ne ejtsen bármilyen hegyes vagy nehéz edényt a felületére. 

 Ne rakja a készüléket olyan tárgyak mellé, amik érzékenyek a mágneses mezőkre (pl.: 
rádió, TV). 

 Rakja a készüléket olyan felületre, ami ellenáll hőnek és nedvességnek. 

 Érzékeny felületek esetében helyezzen egy hő-ellenálló tálat az egység alá. 

 A felszálló hő és gőz miatt, ne használja felfüggesztett szekrényeken. 

 Tartson biztos távolságot (30 cm) könnyen gyulladó tárgyaktól, mint függöny, stb.! 

 Soha ne rakja szekrényre a készüléket. 

 Ne melegítsen üres edényeket a főzőlapon, mivel ez veszélyes túlforrósodáshoz 
vezethet. 

 Ne mozdítsa el a készüléket használat közben. 
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 Használat közben figyeljen rá, hogy a tápvezérlő nem érintkezik-e a készülék forró 
részeivel. 

 Ne fogja meg a készülék forró elemeit! 

 Kérjük, ne használja a készüléket egy külső időzítővel vagy különálló távirányító 
rendszerrel. 
 

Megfelelő használat: 

 Ez a készülék élelmiszerek indukciós edényben való elkészítésére szolgál. 

 Háztartásban való használatra készült. A készüléket csak az útmutatóban leírtak 
alapján szabad használni. Ne használja a készüléket más célra. 

 Bármilyen másféle használat kárt okozhat a készülékben, vagy személyi sérülés 
léphet fel. 

 A gyártó nem vállal felelősséget a helytelenül használt károkért vagy sérülésekért. 
 

A készülék kicsomagolása: 

1. Vegye ki a készüléket a csomagolásból. 
2. Távolítson el minden csomagoló anyagot, mint például töltőanyagok, kábelkapcsok és 

kartondoboz.  
3. A veszély elkerülése érdekében nézze meg a készüléket bármilyen szállítási sérülés 

miatt. 
 

Megjegyzés: maradványok vagy por összegyűlhet a készüléken. Javasoljuk, hogy a készüléket 

a „Tisztítás” fejezet szerint tisztítsa meg használat előtt. 

 

Alkatrészek leírása: 

1) Levegőkivezető nyílás 
2) Légbevezető 
3) Ház 
4) Felszín 
5) On/Off kapcsoló  
6) Funkciók gomb 
7) Jelzőfények 
8) Időzítő 
9) Kijelző 
10) - / + gombok 
11)  Elektromosság vezérlő gomb 

 
Általános információk: 

Főzés indukciós technológiával: 

Főzés indukciós főzőlapon: a hőt csak mágneses erő segítségével generálják, amikor egy 

mágnesezhető aljzattal rendelkező edényt egy bekapcsolt főzőzónára helyezünk. Az 

indukciós főzőlap csak a főzőedény alját melegíti, nem az egész tűzhelyet. Az indukciós 

folyamat energiát takarít meg, mert a hő csak ott termelődik ahol szükséges.  
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Milyen főzőedényeket használjak? 

Az indukciós főzőlapokhoz mágnesezhető anyagból készült edények szükségesek. Manapság 

az indukciós főzéshez megfelelő főzőeszközökön általában van egy megjegyzés, ami mutatja, 

hogy alkalmas indukciós főzőlapra vagy sem. De főként bármely vasalapú edény használható, 

hogy kiderítse alkalmas-e az edény az indukciós főzőlapra csak próbálja ki a következőt: 

Helyezze az edényt a főzőlapra, ha több figyelmeztető jel elhangzik, és ha a „---” üzenet 

megjelenik, akkor az edény alkalmatlan. 

 

Megjegyzés: 

 Biztonsági okokból a készülék körülbelül 60 másodperc múlva készenléti módba 
kapcsol, ha nem megfelelő az edény. 

 Az alábbi anyagokból készült főzőeszközök nem alkalmasak az indukciós 
főzőlapokhoz: agyag, üveg, alumínium. 
 

Ne használja az alábbi lábasokat: 

 Kovácsolt talpú edény 

 12 cm-nél kisebb átmérőjű edények (ha kisebb edényt használ, a főzőlap 
megrepedhet!) 

 Lábakon álló edény 
 
Válassza ki a főzési funkciót: 

 Helyezzen egy megfelelő edényt a főzőlapra. 

 Nyomja meg az ON/OFF gombot. 

 A kijelző „ON”-t mutat.  

 Nyomja meg a funkció gombot, a kijelző fénye a megfelelő funkciókat kivilágítja. 
 

Megjegyzés: Vegye figyelembe, hogy a főzés jellege eltér az edények jellegétől és 

minőségétől. 

 

Az összes funkció részleteit: 

Az indukciós főzőlap 4 főzési funkcióval van ellátva: sütés / forralás / párolás / felmelegedés 

 FRY=sütés 

 BOIL= forralás 

 STEW=főzés 

 HEAT-UP=felmelegítés 
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Sütés: Nyomja meg a „-„vagy „+” gombot a hőmérséklet kiválasztásához 80° és 270° között. 

(8 különböző Watt szint közül választhat: 200/500/800/1000/1300/1600/1800/2000 Watt). 

Amikor olaj vagy zsír használata által sül az étel érdemes néhány részletet megfigyelni:  

1. Bizonyosodjon meg róla, hogy elég olaj vagy zsír van az edényben. 

2. Nem szabad víznek csöpögnie belőle. 

3. Helyezze az ételt az edénybe, vigyázzon, hogy ne ejtse bele, mert a kicseppenő olaj 

égési sérüléseket okozhat.  

4. Az olajat vagy zsiradékot az étel előtt fel kell forrósítani. Ha az olaj túlmelegedett az 

étel odaéghet.  

 

Forralás: Nyomja meg a „-„vagy „+” gombot és válassza ki a kívánt teljesítményt 200 és 

2000Watt között.  

(8 különböző Watt szint közül választhat: 200/500/800/1000/1300/1600/1800/2000 Watt). 

Ez a legnépszerűbb és egyben legegyszerűbb főzési mód. Használat után a vizet öntsük ki. 

 

Főzés: A kijelző 1300 Wattot jelez. 

Sok folyadék hozzáadásával főzzük meg az ételt. Különféle zöldségeket, húsféléket, halakat is 

hozzáadhatunk. Gyümölcsök párolására is alkalmas. Ezzel a főzési folyamattal, minden 

hozzávalót egyszerre főzzünk meg. A főzés kezdetén a hosszabb ideig tartó alapanyagok 

(húsok) elkészítésével kezdjük, majd később adjunk hozzá a rövidebb időt igénylő 

alapanyagot (pl. zöldségek). 

 

Felmelegítés: A kijelző 500 Wattot mutat. 

Ez a funkció alacsony hőmérsékleten használható. Leginkább ételek felmelegítésére (tejfélék, 

levesek) szolgál. 

 

Időzítő beállítása: 

 Nyomja meg az „ON/OFF” gombot. 

 Nyomja meg a Funkciók gombot, majd válasszon a FRY vagy BOIL opciók közül. 

 Nyomja meg a Timer/Preset funkciót. A kijelző „0:10” fog mutatni. 

 Röviden nyomja a „-„vagy „+” gombot, hogy percenként léptesse. A kijelző a kívánt 

beállítást fogja mutatni. 

Megjegyzés: Az időzítő azt jelenti, hogy a készülék a kívánt ideig fog sütni vagy 

forralni. Amint az idő lejár a készülék készenléti üzemmódba kapcsol. 0-3 óra között 

tudja állítani. 

 Nyomja meg STEW/HEAT-UP funkciót, majd nyomja meg a timer/preset gombot. 

 Röviden nyomja a „+” gombot, hogy 30perceket léptessen előre, vagy nyomja a „-

„gombot, hogy 1 perceket léptessen hátra. 

 A kijelző a kívánt időt fogja mutatni. 

Megjegyzés: Amint letelik a beállított idő a készülék készenléti üzemmódba fog 

kapcsolni, majd a készülék a beállított funkción fog tovább működni. (STEW/HEAT-

UP). Az időzítőt 0-24 óra között tudja állítani. 
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Feszültség és az áramfogyasztás ellenőrzése: 

A készülék működése közben nyomja meg az „ELECTRICITY” gombot, amivel a 

feszültséget és az áramfogyasztást tudja megnézni. Egyszeri megnyomásra a kijelző: 

V229 vagy V230 mutat. (A normális feszültség 220V és 240V között van.)  

Még egyszeri megnyomásra a készülék a bekapcsolás óta felhasznált energiát 

mutatja. 

 

Edény felismerés: 

A készülék rendelkezik egy edény-felismerési funkcióval. Figyelmeztet, hogy az edényt 

eltávolították. A „E0” üzenet megjelenik a kijelzőn. Biztonsági okokból a készülék 60 

másodperc múlva átáll készenléti üzemmódba. A ventilátor tovább futhat. Ennek fényében 

kérjük, figyeljen a következőkre: 

Figyelem! Használat után a forró lemezt a szabályozó- és vezérlő eszközök segítségével ki kell 

kapcsolni. 

(On/Off gomb) és nem csak az edény felismeréssel! 

Figyelem: Égési sérülés veszélye! 

A főzés során sugárzott hő következtében a sütési ciklus után veszélyesen magas 

hőmérséklet léphet fel a főzőzónában. 

 

Tisztítás: 

Veszély! 

 Mindig húzza ki a tápvezérlőt tisztítás előtt! 

 Várjon, míg a készülék teljesen kihűlt! 

 Semmilyen körülmények között ne merítse a készüléket vízbe tisztítás céljából 
ellenkező esetben áramütést vagy tüzet okozhat. 

Figyelem! 

 Ne használjon kemény kefét vagy bármilyen csiszolóanyagot. 

 Ne használjon savas vagy maró mosószert. 

 Tisztítsa meg a felületet az élelmiszertől, amikor még langyos a lap. Használjon 
nedves ruhát vagy szövetet. 

 Mossa le a gombokat puha szivaccsal és vízzel majd puha ruhával törölje szárazra. 

 Tisztítószer felületekhez: makacs, sült maradványok esetén használjon megfelelő 
tisztítószereket. 

 Tisztítsa meg a házat használat után enyhén nedves szövettel. 

 Győződjön meg róla, hogy a ház nyílásaiba folyadék nem jutott-e be. Ez károsíthatja a 
készüléket. 
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Tárolás: 

 A készüléket csak tisztán és lehűlve tárolja 

 Hosszabb ideig tartó nem használat esetén javasoljuk, hogy a készüléket eredeti 
csomagolásában tárolja. 

 A készüléket mindig jól szellőző és száraz helyen, gyermekektől távol tartsa. 
 

Figyelem! Törés veszélye: 

Ne felejtse el, hogy a felszínt nehéz vagy leeső tárgyak károsíthatják. 

 

Hiba üzenetek: 

Használat közben az alábbi hiba üzenetek jelenhetnek meg: 

 

 

Hibák 
 

Teendők 
 

Csatlakoztatta a vezetéket, de nincs BI hang 
és a On/Off gomb megnyomása után nincs 

fény 

Ellenőrizze, hogy a dugó be van-e kapcsolva. 
 

Ellenőrizze, hogy van-e áram. 

 
 
 

BI hang 

Ellenőrizze, hogy a fazék megfelelő-e vagy 
sem. 

Ellenőrizze, hogy a fazék a főzőlap közepén 
van-e. 

Ellenőrizni kell, hogy a fazék alsó átmérője 
nagyobb-e mint 12 cm. 

 
E0 figyelmeztető jelzés 

Ellenőrizze, hogy a megfelelő fazekat 
használja. 

Ellenőrizze, hogy a fazék a főzőlapon van-e. 

E1 figyelmeztető jelzés Ellenőrizze, hogy alacsony-e a feszültség. 

Ellenőrizze, hogy laza-e az aljzat. 

E2 figyelmeztető jelzés Ellenőrizze, hogy magas-e a feszültség. 

 
 

E3 figyelmeztető jelzés 

Ellenőrizze, hogy a főzőlap hőmérséklete 
nem-e túl magas. 

Ellenőrizze, hogy a lemezérzékelő 
rövidzárlatos vagy hibás-áramkörrel 
rendelkezik-e. 

E4 figyelmeztető jelzés Ellenőrizze, hogy megsérült-e a 
lemezérzékelő. 

 
E5 figyelmeztető jelzés 

Ellenőrizze, hogy az IGBT szonda 
rövidzárlatos-e. 

Ellenőrizze, hogy az IGBT hőmérséklete 
nem-e nagyon. 

E6 figyelmeztető jelzés Ellenőrizze, hogy a ventilátorok nem-e 
rövidzárlatosak. 

E9 figyelmeztető jelzés Ellenőrizze, hogy hibás nem-e az áramkör. 

 


