
 

INDUKCIÓS FŐZŐLAP 

 

VIC2209 

 

Felhasználói kézikönyv 

 

MŰSZAKI ADATOK:  

Modellszám: VIC2209  

Készülék teljesítmény: 2000W 

Feszültség: 220-240V, 50-60Hz 

Hőmérséklet: 80-240℃ 

Időzítő: 4-órás/24-órás (előre beállított) 

 



 

1. Biztonsági megjegyzések: 

FIGYELMEZTETÉS: KAPCSOLJA KI AZ INDUKCIÓS FŐZŐLAPOT, HA REPEDÉS 

VAN A FELSŐ PANELEN 

1. Ne helyezze az egységet gáz vagy forró környezet közelébe, hogy elkerülje a károsodást vagy a 

meghibásodást.  

2. A károsodás kockázatának csökkentése érdekében a dugót külön konnektorba kell bedugni. A 

szükséges elektromos áram legalább 15A. 

3. Helyezze az egységet sima felületre, a távolság a közte és a háttere között nem lehet kevesebb 10 

cm-nél. 

4. Ne merítse vízbe a készüléket és az elektromos kábelt, és akadályozza meg a folyadék bejutását a 

szekrénybe, akadályozza meg a rövidzárlatot/a belső elektromos alkatrészek érintkezését. Tisztítás 

előtt ki kell húzni a tápkábelt. 

5. Főzés közben ne takarja le semmivel a nyílást, veszélyes lehet. 

6. Ne kísérelje meg saját maga megjavítani az egységet. Forduljon hivatalos szervizközpontunkhoz. 

7. Ne főzzön üres fazékkal, mert meghibásodást vagy veszélyt okozhat. 

8. Mindig tisztítsa meg az egységet, nehogy szennyeződés kerüljön a ventilátorba. 

9. Ne érintse meg a lemezt, amikor az egység működik, hogy elkerülje az égési sérüléseket. 

10. Ne engedje, hogy gyermekek kezeljék a készüléket megfelelő felnőtt felügyelete nélkül. 

11. Szívritmus-szabályozóval rendelkező személyek esetében, kérjük, működtesse a készüléket, 

miután orvosa megerősítette, hogy nincs hatással a működésre. 

12. A veszély elkerülése érdekében ne működtesse a készüléket gáztűzhelyen. 

13. Az egység működtetése közben ne helyezzen papírt, rongyot vagy más tárgyat a felső lapra, mert 

ez tüzet vagy egyéb nem kívánt következményeket okozhat. 

14. A véletlen repedés elkerülése érdekében ne üsse a felső lemezt semmilyen tárggyal. 

15. Ne érintse meg a kezelőpanelt éles tárggyal. 

16. Működés közben ne helyezzen fémet az egységre. 

17. Ha a tápkábel sérült, cseréltesse ki szakemberrel. 

18. Ne helyezzen fém vagy nem fém alátétet 10 cm-en belül a táblára, mert a fém közvetlen vagy 

közvetett felmelegítése veszélyes lehet. 

 

2. A termék használati útmutatója 

1. Helyezze a megfelelő konyhai eszközöket a főzőzóna közepére. 

2. Dugja be az AC220V dugót a 60 Hz-es aljzatba. Nyomja meg az ON/OFF gombot a 

bekapcsoláshoz, majd nyomja meg a Funkció gombot. Az alapértelmezett "Minden főzés" beállítás 

automatikusan kiválasztásra kerül. 

Különféle főzési funkciók, beállítások és beállítások. 

3. A készülék kikapcsolásához nyomja meg ismét a ON/OFF gombot, majd húzza ki a tápellátást. 

 

2.1 Főzési mód: 

(1) Kézi vezérlési funkció: Főzés / Sütés / Barbecue / Rizs 
 

Főzés: 

Nyomja meg a [Function] gombot, amíg a [Hotpot] jelzőfény ki nem gyullad, a kijelzőn a [1300] 

felirat jelenik meg, ami azt jelenti, hogy az alapértelmezett teljesítmény 1300 W. 

A kívánt teljesítményszint beállításához a [+] vagy [-] gomb megnyomásával állíthatja be. 

Rizs főzésénél 1600 W és nem állítható. 

 

 

 

 



 

 

 

Összesen 8 teljesítményszint áll rendelkezésre: 200-400-800-1000-1300-1600-1800-2000 W. 

Az üzemmód törléséhez nyomja meg a [Funkció] módot vagy az ON/OFF gombot a művelet 

leállításához. 

Ez a funkció 4 órás időzítő funkcióval működik. 

 

Sütés közben: 

Nyomja meg a [Function] gombot, amíg a [Stir-Fry] jelzőfény ki nem gyullad, a kijelzőn a [240°] felirat 

látható, ami azt jelenti, hogy az alapértelmezett hőmérséklet 240°C. 

A [+] vagy [-] gomb megnyomásával állíthatja be a kívánt hőmérsékleti szintet. 

Összesen 8 hőmérsékleti fokozat érhető el: 80-100-130-160-180-200-220-240 ℃. 

Az üzemmód törléséhez nyomja meg a [Funkció] módot vagy a [On/Off] gombot a művelet 

leállításához. 

Ez a funkció 4 órás időzítő funkcióval működik. 

 

Grillezés: 

Nyomja meg a [Function] gombot, amíg a [BBQ] jelzőfény ki nem gyullad, a kijelzőn a [220°] felirat 

látható, ami azt jelenti, hogy az alapértelmezett hőmérséklet 220°C. 

A [+] vagy [-] gomb megnyomásával állíthatja be a kívánt hőmérsékleti szintet. 

Összesen 8 hőmérsékleti fokozat érhető el: 80-100-130-160-180-200-220-240 ℃. 

Az üzemmód törléséhez nyomja meg a [Funkció] módot vagy a [On/Off] gombot a művelet 

leállításához. 

Ez a funkció 4 órás időzítő funkcióval működik. 

 

(2) Automatikus vezérlési funkció: víz(water) / tej(milk) / leves(soup) 
 

Víz: 

Nyomja meg a [Function] gombot, amíg a [Water] jelzőfény ki nem gyullad, a kijelzőn a [2000] felirat 

jelenik meg, ami azt jelenti, hogy az alapértelmezett teljesítmény 2000 W. 20 percen belül 

automatikusan leáll minden művelet nélkül. 

Nem állítható a [+] vagy [-] gomb megnyomásával. 

Az üzemmód törléséhez nyomja meg a [Funkció] módot vagy a [On/Off] gombot a művelet 

leállításához. 

Ez a funkció 24 órás előre beállított funkcióval rendelkezik. 

 

Tej: 

Nyomja meg a [Function] gombot, amíg a [Milk] jelzőfény ki nem gyullad, a kijelzőn a [80°] felirat 

látható, ami azt jelenti, hogy az alapértelmezett hőmérséklet 80°C. 20 percen belül automatikusan leáll 

minden művelet nélkül. 

Nem állítható a [+] vagy [-] gomb megnyomásával. 

Az üzemmód törléséhez nyomja meg a [Funkció] módot vagy a [On/Off] gombot a művelet 

leállításához. 

Ez a funkció 24 órás előre beállított funkcióval rendelkezik. 

 

Leves: 

Nyomja meg a [Function] gombot, amíg a [Soup] jelzőfény ki nem gyullad, a kijelzőn a [1600] felirat 

látható, ami azt jelenti, hogy az alapértelmezett teljesítmény 1600 W. 20 perc alatt felmelegszik 1600 

W-ra, és automatikusan 800 W-ra vált, 2 óra múlva automatikusan leáll minden művelet nélkül. 

Nem állítható a [+] vagy [-] gomb megnyomásával. 

Az üzemmód törléséhez nyomja meg a [Funkció] módot vagy a [On/Off] gombot a művelet 

leállításához. 

Ez a funkció 24 órás előre beállított funkcióval rendelkezik. 

 



 

 

 

2.2 Időzítő vagy előre beállított funkció: 

1. A felhasználó beállíthatja a főzési időt a főzési módok kiválasztásakor. 

2. Nyomja meg az [ Timer/Preset ] gombot, amíg a jelzőfény ki nem gyullad. 

3. A kijelzőn megjelenik az alapértelmezett idő [00:00], és a kívánt időt a [+] vagy [-] gomb 

megnyomásával állíthatja be. 

4. Nyomja meg egyszer a [+] vagy [-] gombot az 1 perces növeléshez vagy csökkentéshez. 

5. Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a gyorsbeállítás eléréséhez, az idő 00:00 

perc és 04:00 óra/24:00 óra között állítható be. 

6. A beállítás után a felhasználó egyszer megnyomhatja a [Sütés] gombot a megerősítéshez, 

vagy megvárhatja, amíg a kijelző leáll. 

7. Az üzemmód törléséhez nyomja meg a [Timer/Preset] vagy a [On/Off] gombot a művelet 

leállításához.. 

   

3. Konyhai eszközök kiválasztása 
1. Szükséges anyag: 

❖ Acél, öntöttvas, zománcozott vas, rozsdamentes acél, 12-26 cm átmérőjű lapos fenekű 

serpenyők/edények. 

❖ Csak ajánlott edényt használjon, helyette ne próbáljon más edényt használni (semmilyen 

körülmények között ne használjon gyorsfőzőt). 
2. Kérjük, kövesse az alábbi követelményeket: 

❖ A serpenyőnek/edénynek alkalmasnak kell lennie indukciós tűzhelyhez. 

❖ A serpenyőt/edényt használat előtt ellenőrizni kell. 

❖ A külön vásárolt serpenyőnek/edénynek laposnak kell lennie, és gőzszellőző fedéllel kell 

használni.

 
 

4. Karbantartás és napi gondozás 

1. A készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati csatlakozót. Ne tisztítsa, amíg a felület le nem hűlt. 

2. Üveglap, panel és felület: 

❖ Az érzékeny foltok eltávolításához használjon puha ruhát. 

❖ Zsíros foltok esetén használjon semleges mosószeres tiszta, nedves ruhát. 
3. A hűtőventilátor működése közben por és szennyeződés gyűlik fel a szellőzőnyíláson. Rendszeresen 

tisztítsa meg kefével vagy pamut törlővel. 

4. A károsodás elkerülése érdekében ne mossa le közvetlenül vízzel a készüléket. 

5. Az egység védelme érdekében használat előtt győződjön meg arról, hogy a csatlakozódugó és a 

konnektor jó érintkezést biztosít. 

6. Működés közben ne húzza ki a tápkábelt. Ha meg szeretné hosszabbítani a készülék élettartamát, 

először nyomja meg a „ON/OFF” gombot, majd húzza ki a tápkábelt. 

7. Működés közben a hűtőventilátor aktív. Az üzemidő meghosszabbításához jobb, ha kihúzza a 

készüléket a konnektorból. 

8. Húzza ki a tápkábelt, és tegye el, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Hibaelhárítás és javítás 

Ha bármilyen hiba lép fel működés közben, ellenőrizze az alábbi táblázatot, mielőtt a szervizhez 

fordulna. Az alábbiakban felsoroljuk a gyakori hibákat és az elvégzendő ellenőrzéseket. 

HIBAJELENSÉG MIT ELLENŐRIZZEN HIBAELHÁRÍTÁS 

A tápfeszültség 

csatlakoztatása és a 

bekapcsoló gomb 

megnyomása után a 

készülék nem reagál 

Az áramszolgáltatás szünetel? Használja az áramellátás 

helyreállítása után 

Megfelelően csatlakoztatva van a 

dugó? 

Ellenőrizze a kiváltó okokat. Ha a 

probléma nem oldható meg, forduljon 

egy szervizközponthoz ellenőrzés és 

javítás céljából. 
Elromlott a biztosíték? 

Az indukciós tűzhely 

"csipog". 

Nincs rajta edény, vagy nem 

megfelelő edényt használ. 

Cserélje le a nem megfelelő edényt 

kompatibilisre. 

Az edények megfelelően vannak 

elhelyezve a főzőzóna közepén? 

Helyezze az edényeket a 

meghatározott főzőzóna közepére 

Az edények átmérője nagyobb, mint 

12 cm? 

12 cm-nél nagyobb átmérőjű 

edényeket használjon. 

Üzem közbeni hirtelen 

leállás 

Üres a serpenyő, vagy túl magas a 

hőmérséklet? 

Ellenőrizze, hogy a készüléket 

megfelelően használja-e. 

Nincs eltömődve a szellőző nyílás? 

Kosz gyűlt fel rajta? 

Távolítsa el azokat a dolgokat, 

amelyek elzárják a szellőző nyílást. 

Lehűlés után helyezze újra üzembe a 

készüléket. 

2 óránál tovább működik a tűzhely 

külső utasítás nélkül? 

Állítsa vissza a főzési módokat, vagy 

használja az időzítő funkciót. 

E0 hibakód Nincs rajta edény, vagy nem 

megfelelő edényt használ. 

Ha az E0, E3, E5 hibakód megjelenik, 

ellenőrizze, hogy a használt edény 

megfelelő-e, vagy kapcsolja be újra a 

készüléket, miután természetes lehűl. 

Ha az E1, E2, E4, E6, E7 jelenik meg, 

forduljon a szervizközponthoz 

ellenőrzés és javítás céljából. 

E1 hibakód Alalcsony feszültség. 

E2 hibakód Magasfeszültség 

E3 hibakód A felület túlmelegedett. 

E4 hibakód Szakadt áramkör a főzőlap 

érzékelőjében 

E5 hibakód IGBT túlmelegedés 

E6 hibakód Rövidzárlat a főzőlap érzékelőjében 

E7 hibakód Belső áramköri hiba 

 

 

 

Ha a fenti intézkedések/ellenőrzések nem tudják megoldani a problémát, azonnal húzza ki a 

készüléket, vegye fel a kapcsolatot a szervizzel ellenőrzés és javítás céljából, jegyezze fel a hibakódot, 

és jelentse a szervizközpontnak. A veszélyek és a készülék károsodásának elkerülése érdekében ne 

szerelje szét vagy javítsa meg saját maga. 

 


