
 

VOV dupla, beépíthető indukciós főzőlap 

 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

 
Névleges teljesítmény: 3000 W 

Feszültség / Hz: 220-240 V, 50/60 Hz 

Időzítő: 99 perc 

 

VIC 2219



 

Kezelő felület: 

 
Használat: 

1. Nyomja meg, a Be/ Ki gombot (On/Off), a kijelzőn megjelenik ’- - ’ 
2. Nyomja meg az első főzőfelület gombját, a kijelzőn megjelenik ’4’, ez azt jelenti, hogy az első 
főzőfelület, elkezdte a hőmérsékletemelkedést / melegítést 
3. Nyomja meg újra az első főzőfelület gombját, a kijelző villogni  
fog / felvillan 

3.1 Miközben villog a kijelző, a + és – gombok (terméken föl és le háromszög alakú gombok) 
nyomásával tudja állítani a hőfokot és hőmérséklet szintjét. 4 másodperc múlva, a kijelző 
villogása, felvillanása megáll és megkezdheti a kiválasztott hőmérsékleten a főzést. Összesen 9 
főzési / hőmérsékleti szint van a készüléken 

3.2  Miközben villog a kijelző, az időzítőt tudja beállítani az óra gomb megnyomásával. Itt is a + és – 
gombok (terméken föl és le háromszög alakú gombok) nyomásával tudja állítani az időt ( kérjük 
olvassa el az alábbi 2.2 pontban található időzítő funkció leírását) 

3.3 Miközben villog a kijelző, a gyerekzár gombot tudja bekapcsolni / aktiválni. Ehhez tartsa 
lenyomva a gombot 3 másodpercig (kérjük olvassa el az alábbi 2.3 pontban található gyerekzár 
funkció leírását) 

  4  A hátsó főzőfelület használata, ugyanúgy működik, mint a fentiekben leírtak 

2.2 Időzítő funkció 

1. Beállíthatja a főzési időt, amikor a főzési hőfokot kiválasztotta 

2. Nyomja meg az óra jelző gombot, amíg a kijelzőn megjelenik az idő 

3. A kijelzőn megjelenik az alapértelmezett idő, a + és – gombok (terméken föl és le háromszög 
alakú gombok) nyomásával tudja beállítani a kívánt időtartamot 

4. Nyomja a + és – gombot egyszer, a gomb egyszeri nyomásával növelheti és csökkentheti az időt, 
1 perc/ nyomás 

5. Nyomja és tartsa 3 másodpercig, hogy elérje a gyors beállítást 10 perc alatt 

6. A beállítás után, nyomja meg egyszer a főzési módot / gombot a megerősítéshez, vagy várja meg, 
amíg a kijelző leáll 

7. A kijelző, felváltva jeleníti meg, a kívánt főzési szintet és a visszamaradt időt  



8.A beep / jelző hang után, a készülék leállítja vagy elkezdi a működést és automatikusan átvált be 
illetve ki üzemmódra amint az időzítő lejár 

9. Az időzítő törléséhez, nyomja meg a be-ki (on/off) gombot, hogy visszatérjen a készenléti 
üzemmódba. Vagy tartsa lenyomva a főzés gombot a kívánt hőmérsékleti szint és főzés 
folytatásához 

10. Miután beállította és elfogadta az időzítőn beállított időt, a hőmérsékletet tudja növelni vagy 
csökkenteni, ezzel nem kerül törlésre a beállított idő. 

2.3  Gyerekzár 

1.  Nyomja meg a lakat/ zár gombot és tartsa 3 másodpercig, a gomb alatt lévő jelzőfény kigyullad, 
ez jelenti azt, hogy a főzőlap le van zárva 

2. A gyerekzár feloldásához nyomja meg a lakat / zár gombot és tartsa 3 másodpercig lenyomva 
újra, a főzőlap zár kioldódik / megszűnik 

 

 Biztonsági figyelmeztetések 
  
Saját és környezete biztonsága érdekében, kérjük, az alább felsoroltakat mindig tartsa be:  
1. Soha ne érintse meg a csatlakozót vagy a készüléket nedves kézzel.  

2. Más készülékekkel közösen használt konnektorba (elosztóba) soha ne dugja be a készülék 
csatlakozóját.  

3. A hálózati kábel meghibásodása esetén ne használja a készüléket.  

4. A készülék egyetlen részét se módosítsa vagy próbálja meg sajátkezűleg megjavítani.  

5. Láng vagy nedves hely közelében soha ne használja a készüléket.  

6. Gyermekeket soha ne engedjen a készülék közelébe, gyermekek a készüléket se nem használhatják, 
se nem tisztíthatják.  

7. A készüléket mindig stabil, egyenes felületre helyezze. Soha ne tegye azt instabil helyre.  

8. Soha ne mozdítsa el a készüléket, miközben edény vagy serpenyő van rajta.  

9. Soha ne melegítsen rajta üres edényt, mert az túlmelegszik, és ez beindítja a készülék túlhevülés 
elleni védelmét.  

10. Soha ne helyezzen a készülékre fém tárgyakat - pl. kés, villa, kanál, fedő, konzervdoboz vagy 
alumínium fólia.  

11. Győződjön meg róla, hogy a készülék használata közben elegendő szellőzés van az indukciós 
főzőlap környékén.  

12. Soha nem használja a készüléket gyúlékony vagy olvadékony anyagon, pl. szőnyeg vagy asztalterítő.  

13. Soha ne helyezzen a készülékre papírt.  

14. Megsérült készüléket soha ne használjon.  

15. Soha ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait, pl. a levegő be- és kiáramlását biztosító nyílásokat.  

16. Az edény vagy serpenyő eltávolítása után soha ne érintse meg a még forró főzőlap felületét.  
 
17. Soha ne helyezzen a készülékre vagy annak közelébe mágneses tárgyakat, pl. rádió, tévékészülék, 
bankkártya, magnószalag, stb.  

18. Gyermekek vagy mentálisan, fizikailag vagy érzékelésükben sérült emberek számára a készülék 
használata szigorúan TILOS.  



19. Gyermekek a készülékkel nem játszhatnak, a készüléket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem 
férhetnek hozzá.  

20. Gyermekek a készüléket nem tisztíthatják.  

21. Gyermekektől a készüléket és a hálózati kábelt tartsa mindig távol.  

22. A készülék nem használható külső időzítővel vagy távirányítású rendszerrel együtt.  

23. A hálózati kábel megsérülése esetén a kábelt kizárólag a gyártó által készített, eredeti hálózati 
kábellel szabad kicserélni, és a cserét csak megfelelő minősítésekkel rendelkező, hozzáértő személy 
végezheti el  

 

Megfelelő edények (Suitable cookware) 

 
Használható és nem használható edények  
1. Használható edények:  
a) Acél  

b) Rozsdamentes acél  

c) Öntöttvas  

d) Zománcozott vas  

e) 12-26 cm átmérő közötti lapos fenekű edények, serpenyők  

 
2. Nem használható edények:  
f) Hőálló üveg  

g) Kerámia edény  

h) Réz  

i) Alumínium  

j) 12 cm átmérő alatti vagy kerekített aljú edények, serpenyők  

 
Figyelem! 
A funkciók használatához arra alkalmas edényt vagy serpenyőt kell használni. 

 
Figyelem!  
Kérjük, használjon olyan edényt vagy serpenyőt, ami ehhez az indukciós főzőlaphoz alkalmas.  

A sérülések elkerülése érdekében, kérjük, működés közben soha ne hagyja magára a készüléket.  

Kérjük, az Időzítő és Előre beállított gombokat csak a főzőfunkció kiválasztása után érintse meg  

 

Tisztítás  
A készüléket minden használat után tisztítsa meg az alábbiak szerint:  
1. Húzza ki a hálózati csatlakozót az áramforrásból, és várja meg, amíg a készülék teljesen lehűl.  

2. Ha nem tiszta edényt vagy serpenyőt használ, az elszíneződést vagy odaégést okozhat a főzőlapon.  

3. Soha ne használjon benzint vagy súroló, karcoló anyagokat a készülék felületén.  

4. Tisztításhoz mosogatószert és nedves rongyot használjon.  

5. A levegő be- és kiáramlását biztosító nyílásokat kívülről porszívózza ki.  

6. Soha ne folyasson vizet vagy más folyadékot a főzőlapra, az a készülék meghibásodását okozhatja  

 




