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AZ ÚTMUTATÓRÓL
Az útmutató több típusra és készülékre is vonatkozik.
Ezért lehetséges, hogy az itt felsorolt tulajdonságok és 
funkciók közül néhány kifejezetten az Ön típusán nem 
elérhető.
XX

XX

XX

Figyelmesen olvassa el az útmutatót a készülék 
használata előtt.
Őrizze meg az útmutatót.
A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen és az 
útmutatóban leírtaknak megfelelően használja.

Jel         Jelentés
Figyelmeztető jel. Figyelmeztetés sérülés 
kockázatára.

XZ A biztonsági és figyelmeztető 
megjegyzésekben foglalt szükséges lépések a 
sérülések és károsodások elkerülésére.

Szükséges lépések. Meghatározza a szükséges 
lépéseket.

Eredmény. A megtett lépés(ek) eredménye.

9 Az előfeltétel, amelynek a következő lépés
végrehajtása előtt teljesülnie kell.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

XZ

XZ

XZ

XZ

XZ

XZ

XZ

XZ

Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-
e a készülék belsejében elhelyezett adattáblán 
megjelöltnek.
A szétkapcsoló eszközöket a rögzített 
kábelezésbe kell beépíteni a kábelezési 
szabályoknak megfelelően.
I. osztályú készülékek esetében ellenőrizze,
hogy biztosított-e az otthoni elektromos hálózat
megfelelő földelése.
Csatlakoztassa a páraelszívó az elszívó
kürtőhöz egy megfelelő méretű csövön
keresztül. Kérjük, tekintse meg a szerelési
útmutatóban szereplő megvásárolható
kiegészítők listáját (kör keresztmetszetű cső
esetében: minimális átmérő 120 mm). A
kürtő hosszának a lehető legrövidebbnek kell
lennie.
Csatlakoztassa a terméket az elektromos
hálózathoz többpólusú kapcsoló használatával.
Eleget kell tenni a levegő-kibocsátásra
vonatkozó szabályozásoknak.
A készüléket ne csatlakoztassa
füstgázelvezető légcsatornákba (kazánok,
kandallók stb.).
Az elszívó más, nem elektromos
berendezésekkel történő együttes használata
esetén (pl. gázégős berendezések), biztosítani
kell a helyiség megfelelő szellőzését a füstgáz-
visszaáramlás megelőzése érdekében. A
készülék nem elektromos energiaellátású
berendezésekkel történő együttes
használatakor, a helyiségben lévő negatív
nyomás nem haladhatja meg a 0,04 mbar-t,
hogy a készülék a füstgázokat ne szívhassa
vissza a helyiségbe.

Saját biztonsága és a készülék megfelelő 
működése érdekében, a szerelést és a készülék 
használatát megelőzően figyelmesen olvassa el 
az útmutatót. Az utasításokat mindig a 
készülékkel egy helyen tárolja, akkor is, ha 
áthelyezi vagy eladja azt. A felhasználóknak teljes 
mértékben tisztában kell lenniük a készülék 
működési és biztonsági jellemzőivel.
A főzőlapok indukciós rendszerei megfelelnek az 
EMC-szabványoknak, illetve az EMF-irányelvnek 
és nem zavarják a környezetükben lévő egyéb 
elektronikus eszközöket. Pacemakert vagy egyéb 
elektronikus implantátumot viselő 
felhasználóinkat megkérjük, hogy tájékozódjanak 
orvosuknál vagy implantátumuk gyártójánál, hogy 
eszközeik kellően ellenállók-e az interferenciával 
szemben.

 A vezetékek bekötését kizárólag 
képesített szakember végezheti. Az elektromos 
bekötést megelőzően tekintse meg az 
ELEKTROMOS BEKÖTÉS fejezetet.
Tápkábellel rendelkező készülékek esetében a 
csatlakozóvégek elrendezésének vagy a vezeték 
rögzítési pontja és a csatlakozóvégek közötti 
vezetékszakaszok hosszának akkorának kell 
lennie, hogy ha a vezeték kicsúszik a rögzítési 
pontból, akkor az áramvezető vezetékszakaszok 
hamarabb feszüljenek meg, mint a földelés.

XX

��

A gyártó nem vonható felelősségre a 
helytelen vagy nem megfelelő felszerelésből 
adódó sérülésekért.

XZ
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XZ

XZ

XZ

XZ

XZ

A levegőt tilos a gázt vagy egyéb tüzelőanya-
gokat égető berendezés füstgázelvezetésére 
használt kürtőjébe kiengedni.
Ha a tápkábel sérült, akkor a veszélyek 
megelőzése érdekében a cserét a gyártónak, 
a hozzá tartozó szerviznek vagy hasonló 
képesítéssel rendelkező személynek kell 
végrehajtania.
Csatlakoztassa a dugót olyan jól 
hozzáférhető helyen található aljzatba, amely 
megfelel a hatályos szabályozásoknak.
A füstgáz elvezetésre vonatkozó műszaki és 
biztonsági intézkedések mellet fontos a helyi 
hatóságok által meghatározott szabályozások 
szigorú betartása.

     FIGYELMEZTETÉS: A készülék 
beépítéseelőtt távolítsa el a védőfóliákat. 
A készülék rögzítéséhez kizárólag 
csavarokat és kis alkatrészeket használjon.

 FIGYELMEZTETÉS: A csavarok vagy a 
rögzítő eszköz utasításoktól eltérő felszerelése, 
elektromos veszélyek forrása lehet.
XZ

XZ

XZ

Optikai eszközökön keresztül (távcső, 
nagyító...) ne nézzen közvetlenül a fénybe.
A készülék tisztítását és felhasználói 
karbantartását nem végezhetik felügyelet 
nélküli gyermekek. 
Mindig felügyeljen rá, hogy gyermekek ne 
játsszanak a készülékkel. 
A berendezést nem használhatják csökkent 
fizikai, érzékszervi vagy mentális 
képességekkel élő személyek (illetve 
gyermekek), kivéve ha felügyelet alatt 
állnak, vagy a biztonságukért felelős 
személy utasításokkal látja el őket a 
berendezés használatát illetően. 
8 éves vagy annál idősebb gyermekek és 
korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális 
képességgel élő személyek, illetve kevés 
gyakorlattal és tudással rendelkező 
személyek kizárólag akkor használhatják a 
készüléket, ha felügyelet alatt állnak vagy 
megkapták a biztonságos használathoz 
szükséges utasításokat és megértették a 
fennálló kockázatokat. Gyermekeknek tilos a 
készülékkel játszani.

        FIGYELMEZTETÉS: A készülék és 
hozzáférhető alkatrészei felforrósodnak 
használat közben.
Ügyeljen, nehogy hozzá érjen a fűtőszálakhoz.
Tartsa távol a 8 éven aluli gyermekeket, vagy 
biztosítson állandó felügyeletet.

XZ

XZ

XZ

XZ

XZ

XZ

XZ

XZ

XZ

XZ

XZ

XZ

XZ

XZ

A meghatározott időtartam lejártát 
követően tisztítsa ki és/vagy cserélje ki a 
szűrőket (Tűzveszély). Lásd Tisztítás és 
karbantartás fejezet.
Amikor a készüléket gázt vagy egyéb 
tüzelőanyagokat égető berendezésekkel 
egy időben használja, akkor biztosítani kell 
a helyiség megfelelő szellőzését (nem 
vonatkozik azokra a berendezésekre, 
amelyek a levegőt kizárólag a helyiségbe 
engedik vissza). 
VIGYÁZAT: Ha a felület törött, akkor az 
esetleges áramütések megelőzése 
érdekében kapcsolja ki a készüléket.
Ne kapcsolja be a készüléket, ha a felület 
repedt vagy károsodott az anyagvastagság. 
Soha ne érjen hozzá vizes testrészekkel a 
készülékhez.
Ne használjon gőzös mosót a készülék 
tisztítására.
Fém tárgyakat, például késeket, villákat, 
kanalakat és fedőket tilos a főzőlap felületére 
helyezni, mert azok felforrósodhatnak. 
Használat után a vezérlőkkel kapcsolja ki a 
főzőlap elemeit, ne hagyatkozzon az 
edényérzékelésre.
VIGYÁZAT: A főzőlapon felügyelet nélkül 
hagyott zsír vagy olaj veszélyessé válhat, 
tűz forrása lehet. SOHA ne vízzel oltsa el a 
tüzet, hanem kapcsolja ki a készüléket, 
majd ezután, például egy fedővel vagy egy 
tűzálló takaróval fedje le a lángo.
VIGYÁZAT: Mindig felügyelje a főzési 
folyamatot. A rövid idejű főzési 
folyamatokat folyamatosan felügyelni kell.
A készülék nem működtethető külső 
időzítőkkel vagy külön szabályzórendszeren 
keresztül. 
VIGYÁZAT: Tűzveszély: Ne tároljon semmit 
a főzőlapokon.
Gondoskodjon róla, hogy a készülék úgy 
kerüljön beépítésre, hogy leválasztható 
legyen az áramforrásról egy olyan 
érintkezővel, amely III. kategóriájú 
túlfeszültség esetén teljes megszakítást 
biztosító nyitótávolsággal rendelkezik (3 mm). 
Ne tegye ki a készüléket légköri 
hatásoknak (eső, napsütés).
Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék 
szellőzése a gyártó utasításainak 
megfelelően működik.

XZ

XZ

XZ
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Szekrényre vonatkozó követelmények
XZ

XZ

XZ

XZ

XZ

XZ

A főzőlapot a konyhaszekrény felett 
elhelyezkedő, 600 mm szélességű vagy 
annál szélesebb munkalapba kell beépíteni. 
Gyúlékony anyagba történő beépítés esetén 
szigorúan be kell tartani a kisfeszültségű 
berendezésekre és a tűzvédelemre 
vonatkozó utasításokat és szabványokat.
Beépített készülékek esetében az elemeket 
(műanyag és furnérozott fa) hőálló 
ragasztóval (min. 100°C) kell rögzíteni: 
A nem megfelelő anyagok és ragasztók 
elvetemedhetnek és leválhatnak.
A konyhai szekrényben elegendő helynek 
kell lennie a készülék elektromos 
bekötéséhez. A készülék fölé felfüggesztett 
konyhaszekrényeket olyan magasra kell 
felszerelni, hogy elegendő hely maradjon a 
kényelmes munkavégzéshez.
A készülék mögötti munkalap körül 
megengedett a keményfából készült díszítő 
szegélyek használata, ez esetben nem 
változik a szerelési ábrákon feltüntetett 
minimális távolság.
A beépített készülék és a hátsó fal közötti 
minimális távolság a beépített készülék 
szerelési ábráján van feltüntetve (oldalt 150 
mm, hátul 40 mm és a felette

XZ

elhelyezkedő konyhaszekrénytől legalább 
500 mm).
Annak megakadályozása érdekében, hogy a 
konyhapult és a főzőlap közé folyadék 
szivárogjon, a szerelést megelőzően a 
mellékelt öntapadós ragasztót helyezze fel 
végig a főzőlap külső pereme mentén.

Megfelelő használat
XZ

XZ

XZ

XZ

XZ

XZ

XZ

XZ

A készülék kifejezetten otthoni használatra, 
a konyhai szagok megszüntetésére lett 
kialakítva.
Soha ne használja a készüléket 
rendeltetésétől eltérő célokra. 
Az öblös olajserpenyőket használat során 
folyamatosan felügyelni kell. 
A felforrósodott olaj meggyulladhat.
Ne működtesse a készüléket külső 
időkapcsolóval vagy különálló távvezérlő 
rendszerrel.
Ne építse be a készüléket frontlap mögé a 
túlmelegedés megelőzése érdekében.
Ne nehezedjen rá a készülékre a készülék 
sérülésének elkerülése érdekében.
A szilikon tömítés károsodásának 
megelőzése érdekében ne helyezzen forró 
edényeket a szélekre.
Ne szeleteljen vagy készítsen elő ételt a 
készülék felületén és ne ejtsen rá nehéz 
tárgyakat. Ne húzzon keresztül konyhai 
eszközöket a felületen.

ELEKTROMOS BEKÖTÉS 

XZ

XZ

XZ

XZ

A vezetékek bekötését kizárólag képesített szakember 
végezheti.
A készülék „Y-típusú” szerelvénnyel rendelkezik és 
bekötéséhez legalább egy H05VV-F típusú tápkábel 
szükséges. EGYFÁZISÚ, KÉTFÁZISÚ és HÁROMFÁZISÚ 
csatlakozásnál a vezetékszakaszok minimális 
keresztmetszete: 2,5 mm². A tápkábel külső átmérője: 
min. 7 mm - max. 15 mm. 
A csatlakozóvégekhez a kapcsolódoboz burkolatának 
eltávolítása után fér hozzá.
Ellenőrizze, hogy a háztartás elektromos rendszere 
(feszültség, maximális teljesítmény és áram) 
kompatibilis-e a készülék tulajdonságaival.

XZ

XZ

Az ábrán megjelölt módon csatlakoztassa a 
készüléket (a hálózati feszültségnek és az országos 
szabványoknak megfelelően).
Javasoljuk az 5 x 2,5 mm2 H05V2V2-F tápkábel 
használatát. 5 x 2,5 mm2 H05V2V2-F tápkábel 
használatakor kövesse az alábbi utasításokat: 
háromfázisú bekötés esetén válassza külön a 2 
vezetéket és távolítsa el a szürke vezetékekről a kék 
burkolatokat.
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ÁTTEKINTÉS

FMY 839 HI - 4 zónás főzőlap beépített páraelszívóval

1
1

2
2

1

1

1 Főzőzóna 
2 Vezérlőpanel

Gombok és a kijelző elemei

1 2 3

6

85
4 7

13

14
9

12
1110 2115

16

22
17

18

19 20

1 Főzőlap vezérlőpaneljének szabályozói
2 Főzőlap / elszívó BE / KI
3 Elszívó ventilátor vezérlőpanel
4 Főzőlap / elszívó BE / KI
5 Időzítő bekapcsolása
6 Időzítőkijelző
7 Időzítő idejének növelése / csökkentése
8 Stop&Go / Előhívás
9 Automata üzemmód
10   Szagtalanító szénszűrő
11    Zsírszűrő tisztítása értesítés

12 INTENZÍV 1 sebességfokozat
13 INTENZÍV 2 sebességfokozat
14 Elszívó ventilátor kiválasztása
15   Főzés / Melegen tartás 92°C-on 
16   Főzés / Melegen tartás 74°C-on 
17   Főzés / Melegen tartás 42°C-on 
18   Hőmérsékletszabályozó
19   Főzőzóna / teljesítményszint kiválasztása 
20   Főzőzóna állása
21   Egyesített főzőzónák
22   Főzőlap zárolása / feloldása
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Főzőlap vezérlőpaneljének kijelző elemei és gombjai (BE / KI)

Főzőlap / elszívó BE / KI
– Nyomja meg a BEKAPCSOLÁS gombot. Nyomja meg újra a kikapcsoláshoz.

Amikor bekapcsolja a főzőlap páraelszívóját, akkor alapértelmezetten az elszívó 
automata üzemmódba kapcsol és felvillan a       LED.
– Nyomja meg a kezelősávot az automata üzemmód kikapcsolásához és az elszívó ventilátor kézi
üzemmódban történő működtetéséhez.
A  LED elalszik.
Időzítő bekapcsolása
– Nyomja meg a gombot és tartsa nyomva 5 másodpercig, az elszívó előre beállított 15 perces
időzítéssel késleltetett üzemmódba kapcsol. Az elszívón található késleltetésjelző LED felvillan  .
– Nyomja meg újra a gombot és tartsa nyomva 5 másodpercig a késleltetés kikapcsolásához.
Amikor az időzítőn befejeződik a visszaszámlálás, akkor (2 percig vagy a BE / KI gomb 
megnyomásáig) hangjelzés hallható és a kijelzőn elalszik a        .
A visszaszámlálás nem látható, a vizuális visszajelzést a     LED biztosítja.

Stop & Go / Előhívás
Főzőzóna időzítési idejének növelése / csökkentése
– Nyomja meg és tartsa nyomva a zsírszűrő visszaállításához
– Nyomja meg és tartsa nyomva a szagtalanító szénszűrő visszaállításához

+ Gombok zárolása: tartsa nyomva egyszerre néhány másodpercig
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Az elszívó ventilátor vezérlőpaneljének kijelző elemei és gombjai

Elszívó ventilátor kiválasztása
Elszívás sebességfokozatának (teljesítményének) növelése / csökkentése
Automata funkció bekapcsolása / kikapcsolása (alapértelmezetten az automata 
üzemmód aktív). Amikor megnyomja a páraelszívó kezelősávját, akkor az automata 
üzemmód kikapcsol és az elszívó ventilátor kézi üzemmódra vált.
Nyomja meg a         gombot az automata üzemmód visszakapcsolásához, az           LED 
felvillanása jelzi, hogy az elszívó automata üzemmódban működik.
Alapértelmezetten az elszívó kilégcsatornázott üzemmódban van.
Aktív szénszűrő
– PNyomja 5 másodpercig az elszívón a        gombot az első bekapcsoláskor       . 
Ettől kezdve a felvillanó ikon jelzi, amikor szükségessé válik a (szagtalanító) szénszűrő 
karbantartása      .
A     LED jelezte zsírszűrő tisztítása értesítés mindig be van kapcsolva.

Szagtalanító aktív szénszűrű telítettségének visszaállítása
A szűrők karbantartásának befejezése után:
– Nyomja meg és tartsa nyomva 5 másodpercig a        gombot
A zsírszűrő LED elalszik és a visszaszámláló újraindul.
– Nyomja meg és tartsa nyomva 5 másodpercig a        gombot
A szagtalanító LED elalszik és a visszaszámláló újraindul.
INTENZÍV 1 sebességfokozat beállítása
A sebességfokozat 10 perces üzemidőre van beállítva. Ennek az időnek a lejárta után 
a rendszer automatikusan visszaáll az előzőleg beállított sebességfokozatra.
INTENZÍV 2 sebességfokozat beállítása
A sebességfokozat 10 perces üzemidőre van beállítva. Ennek az időnek a lejárta 
után a rendszer automatikusan visszaáll az előzőleg beállított sebességfokozatra.
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A főzőlap vezérlőpaneljének kijelző elemei és gombjai

Főzőlap / elszívó BE / KI 
Nyomja meg a BEKAPCSOLÁS gombot. Nyomja meg újra a kikapcsoláshoz.
Válassza ki a főzőzónát az egyes időzítők beállításához. 
A visszaszámláló minden egyes főzőzónához – akár párhuzamosan is – beállítható.
A beállított idő lejártakor a főzőzónák automatikusan kikapcsolnak és tájékoztató hangjelzés hallható.

Főzőlap időzítőjének bekapcsolása / beállítása:
– Nyomja hosszabb ideig a       gombot a bekapcsolni kívánt főzőzóna kiválasztásához.
Felvillan a főzőzónához tartozó ikon.
A kívánt főzőzóna kiválasztása után állítsa be az időzítés időtartamát:
– Nyomja meg a        gombot az automatikus kikapcsolási idő növeléséhez.
– Nyomja meg a        gombot az automatikus kikapcsolási idő csökkentéséhez.

Idő beállítása (+ / -)
Stop&Go / Előhívás
A funkció lehetővé teszi a főzőlap bármely aktív funkciójának felfüggesztését és újraindítását, így 
a főzési teljesítmény nullára csökken.
– Nyomja meg a bekapcsoláshoz, majd nyomja meg újra és húzza a csúszkát balról teljesen
jobbra a kikapcsoláshoz.
Megjegyzés: Ha 10 perc elteltével nem kapcsolja ki a Szüneteltetés funkciót, akkor a főzőlap 
automatikusan kikapcsol.
A funkcióval véletlen leállás esetén a főzőlap valamennyi beállítása visszanyerhető. 
Bekapcsolása:
– Kapcsolja vissza a főzőlapot.
– Nyomja meg 6 másodpercen belül a       gombot.

+
Főzőlap zárolása / feloldása
Lehetővé teszi a főzőlap beállításainak zárolását, megelőzve ezzel azok véletlenszerű módosítását, 
így megmaradnak a korábban beállított funkciók. Ismételje meg a műveletet a kikapcsoláshoz.
Főzőzóna állásának jelzése
A főzőzónák egymással kombinálva is képesek működni, létrehozva ezzel egy megegyező 
teljesítményszintű különálló zónát. Első elsődleges főzőzónák és hátsó másodlagos főzőzónák. Híd 
funkció bekapcsolása:  
nyomja meg egyszerre a 2 sávot és felvillan a     szimbólum. Az elsődleges zóna kezelősávján 
lehetséges a teljesítményszint kiválasztása. A Híd funkció kikapcsolásához egyszerűen ismételje 
meg a bekapcsolás műveletét.
Főzőzóna kiválasztása 
Teljesítményszint növelése / csökkentése
Kiegészítő teljesítményfunkció, melynek üzemideje 10 perc, ezt követően a hőmérséklet 
visszaáll a korábban beállított értékre.
– Nyomja meg és görgessen végig a kezelősávon a Teljesítménynövelés bekapcsolásához.
A teljesítménynövelés szintjét a kiválasztott zóna kijelzőjén a       szimbólum jelzi.

Hőmérsékletszabályozó bekapcsolása. A kijelzőn a        jelenik meg.
Főzés / Melegen tartás 42°C-on

Főzés / Melegen tartás 74°C-on

Főzés / Melegen tartás 92°C-on

Két főzőzóna közötti híd bekapcsolva
Teljesítménynövelés aktiválva
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A KÉSZÜLÉK

Az indukciós főzőlap működése
Az indukciós főzőlap teljesen máshogy működik, mint a 
hagyományos főzőlapok. A kerámiaüveg felület alatt 
elhelyezkedő indukciós tekercs gyorsan változó 
mágneses mezőt generál, amely közvetlenül a konyhai 
eszköz mágneses alját melegíti fel. Az üvegkerámia 
felületet kizárólag a forró konyhai eszköz hatására 
melegszik fel. A konyhai eszköz főzőzónáról történő 
eltávolítása után az energiaellátás azonnal megszűnik.

Edényérzékelés
Minden főzőzóna edényérzékeléssel van ellátva.
Az edényérzékelés felismeri az indukciós 
főzőlapokkal kompatibilis mágneses aljú konyhai 
eszközöket. Amennyiben az edényt főzés közben 
eltávolítja vagy nem megfelelő edényt használ, akkor 
a kijelzőn az érintősáv mellett villogni kezd a      .
Amennyiben az edényérzékelés 10 perces üzemideje 
alatt nem helyez edényt a főzőzónára, akkor:
– A főzőzóna 10 másodperc elteltével automatikusan

kikapcsol.
– A főzőzónák kijelzőjén megjelenik a      .

Konyhai eszközök
Alkalmas konyhai eszközök
Kizárólag a teljesen mágneses aljú edények alkalmasak 
az indukciós főzőlapon történő főzéshez. 
A mágnes az edény aljának minden egyes pontjához 
hozzátapad.

Indukciós főzéshez alkalmas edények 
Az indukciós felületen használat edényeknek nagy 
mértékben kell mágneses tulajdonságokkal rendelkező 
fémet tartalmazniuk.

Alkalmas edények:
9 Vastag aljú zománcolt acéledény.
9
9

Zománcolt aljú öntöttvas edény.
Többrétegű rozsdamentes acél, ferrites rozsdamentes
acél és speciális aljú alumínium edények.

Nem alkalmas edények:
9 Réz, rozsdamentes acél, alumínium, tűzálló üveg,

fa, kerámia és terrakotta edények.
XX Az edény alkalmasságának ellenőrzéséhez tartson

egy mágnest az edény aljának közelébe. Amennyiben
mágneses vonzás jön létre, akkor az edény alkalmas
az indukciós főzéshez. Ha nincs kéznél mágnes,
akkor öntsön kevés vizet az edénybe, helyezze rá a
főzőzónára, majd kapcsolja be a főzőzónát. Ha a
szimbólum jelenik meg a kijelzőn, az azt jelenti, hogy
az edény nem alkalmas.

Megjegyzés: Kizárólag az indukciós főzőzónákhoz 
alkalmas, teljesen sima aljú edényt használjon. 
A szabálytalan aljú edények használata veszélyezteti a 
fűtőrendszer hatékonyságát, illetve a főzőzónára 
helyezéskor a rendszer nem ismeri fel ezeket edényeket.

Főzés közbeni zaj
Előfordulhat főzés közben, hogy az edény zajt ad ki.
Ez nem utal működési hibára, illetve nincs semmilyen 
hatással a készülék működésére. 
A zaj az edénytől függ, amit használ. Ha a zaj jelentős 
mértékű zavart okoz, akkor segíthet az edény cseréje.

Energiatakarékossági tanácsok
XX Az edény aljának átmérőjének illeszkednie kell a 

főzőzóna átmérőjéhez.

ENERGIA-
MEGTAKARÍTÁS

EENERGIA-
MEGTAKARÍTÁS

ENERGIA-
MEGTAKARÍTÁS

XX

XX

XX

XX

XX

Edények vásárlásakor ellenőrizze, hogy a terméken 
megjelölt átmérő az edény tetejére vagy aljára 
vonatkozik, mivel a felső rész mindig nagyobb az 
alsónál. 
Hosszú főzési idejű ételek elkészítése során időt és 
energiát spórolhat meg azzal, ha kuktát használ, 
amely emellett lehetővé teszi az ételek 
vitamintartalmának megőrzését is.
Győződjön meg róla, hogy a kuktában elegendő 
folyadék van. Ha nincs benne elegendő folyadék, 
akkor túlmelegszik és ez a kuktát, valamint a 
főzőzónát is károsíthatja.
Amennyiben lehetséges, az edényeket mindig rájuk 
illő fedővel fedje le. 
Az étel mennyiségének megfelelő méretű edényt 
válasszon. A nagy, félig üres edény használata 
energiapazarlással jár.
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Főzőzóna Edény aljának átmérője Megjegyzés

Min. Ø Max. Ø 
(javasolt)

184 mm × 220 mm (különálló) 90 mm 180 mm

184 mm × 220 mm (dupla) 2 zóna 380 mm × 220 mm egyesítve

Hangos sípolás
Ez a zaj akkor hallható, ha a konyhai eszköz több 
rétegben különböző fémeket tartalmaz, továbbá amikor 
maximális fokozaton és két főzőzónán használja az 
eszközt. A hőfok csökkenésével a zaj megszűnik vagy 
elhalkul.

Ventilátorzaj
Az elektronikus rendszer megfelelő működésének 
biztosítása érdekében elengedhetetlen a főzőlap 
hőmérsékletének szabályozása. Ezért a főzőlap 
hűtőventilátorral van ellátva, amely működése során 
csökkenti és szabályozza az elektronikus rendszer 
hőmérsékletét. Amennyiben a főzőlap a kikapcsolást 
követően még túl forró, akkor a ventilátor a készülék 
kikapcsolását követően is működhet. 

Ritmusos és az óra kattogásához hasonló hangok 
A zaj kizárólag akkor hallható, ha egyszerre legalább 
három főzőzóna működik, a zónák kikapcsolásával együtt 
a zaj megszűnik vagy gyengül.
A leírt zajok a bemutatott indukciós technológia normális 
velejárói és nem minősülnek meghibásodásnak.

Főzőlap normál működési zaja
Az indukciós technológia elektromágneses mezők 
létrehozásán alapul. A mezők közvetlenül a konyhai 
eszközök aljában generálnak hőt. Gyártásuk módjától 
függően az edények és serpenyők különböző zajokat 
adhatnak ki vagy rezeghetnek. 
Ezek a zajok a következőképpen leírhatók:

Halk zümmögés (mint egy transzformátor)
Magas hőfokon történő főzéskor hallható. Annak 
függvénye, hogy a főzőlapból mennyi energia helyeződik 
át az edénybe. A hőfok csökkenésével a zaj megszűnik 
vagy elhalkul.

Halk sípolás
Akkor hallható, amikor az edény üres. Amint az edénybe 
vizet vagy ételt helyez, a zaj megszűnik.

Sercegés
Ez a zaj akkor hallható, ha az edény több rétegben 
különböző fémeket tartalmaz. A zajt a különböző anyagok 
rétegeinek találkozásánál létrejövő rezgés okozza. A zaj az 
edényből hallható, az étel elkészítési módjának és az étel 
mennyiségének függvényében változhat.

HASZNÁLAT

Készülék bekapcsolása
XX A készülék bekapcsolásához tartsa nyomva a  

gombot egy másodpercig. 
� Az összes hőfok-kijelzőn felvillan a „0”.
� Ha nem hajt végre további műveletet, akkor a

készülék biztonsági okokból 10 másodperc
elteltével kikapcsol.

Főzőzóna kiválasztása
XX Nyomja meg a főzőzóna csúszkája mellett a „0”-t, 

majd húzza végig az ujját az érintősávon a hőfok 
beállításához.��

��
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Hőfokok
Hőfok Főzési mód Ajánlott

1 Olvasztás, lassú melegítés Vaj, csokoládé, zselatin, szószok

2 Olvasztás, lassú melegítés Vaj, csokoládé, zselatin, szószok

3 Duzzasztás Rizs

4 Folyamatos főzés, pépesítés, párolás Zöldségek, burgonyafélék, szószok, gyümölcs, hal

5 Folyamatos főzés, pépesítés, párolás Zöldségek, burgonyafélék, szószok, gyümölcs, hal

6 Folyamatos főzés, dinsztelés Tészta, leves, dinsztelt hús

7 Lassú sütés Röszti burgonya (tócsni), omlett, panírozott ételek, virslifélék

8 Sütés, sütés bő olajban Hús, sültburgonya

9 Gyors sütés Steak

P Gyors melegítés Vízforralás

Hőfok
Hőfok Főzési mód Ajánlott 

Olvasztás Vaj, csokoládé vagy méz 
olvasztása kb. 42°C-on

Melegen tartás Öntetek, ételek tálalásra kész hőmé-
rsékletének fenntartása kb. 74°C-on

Lassú főzés Készételek melegen 
tartása kb. 92°C-on

Főzőzóna kikapcsolása
XX Nyomja meg az érintősávon a „0”-t. 

Ha nem hajt végre további műveletet és a többi 
főzőzóna ki van kapcsolva, akkor a készülék 10 
másodperc elteltével kikapcsol.

Főzőlap kikapcsolása
XX Tartsa nyomva a       gombot néhány másodpercig a 

főzőlap kikapcsolásához.
Ha a kijelzőn nem végez további műveletet és az 
összes főzőzóna ki van kapcsolva, akkor a 
készülék 10 másodperc elteltével kikapcsol.

Maradékhő-kijelző
A főzőzóna kikapcsolását követően, ameddig a főzőzóna 
forró és fennáll az égési sérülés kockázata, a panelen a 
„H” jelzés világít.

Kiolvasztás, melegen tartás és lassú 
főzés
A kiolvasztás funkcióval ételeket olvaszthat ki, finoman 
olvaszthat vajat, csokoládét vagy mézet.
A melegen tartás beállítás melegen tartja a készételeket 
kb. 74°C-on.
A lassú főzés funkció melegen tartja a készételeket kb. 
92°C-on. A lassú főzéssel alacsony hőmérsékleten 
főzheti meg az ételeket, megőrizve ezzel az élelmiszerek 
tápértékét.

XX A főzőzóna érintősávja melletti „0” megnyomásával 
válassza ki a főzőzónát.
XX Nyomja meg egyszer a        gombot. 
XX Az „Olvasztás” (kiolvasztás) funkció kiválasztásához 

nyomja meg újra a        gombot. 
��

XX A „Melegen tartás” funkció kiválasztásához nyomja 
meg újra a        gombot.
��

XX A „Lassú főzés” funkció kiválasztásához nyomja meg 
újra a        gombot.  
��

� ��

� ��
A kijelzőn megjelenik a        .

A kijelzőn megjelenik a        . 

A kijelzőn megjelenik a        . 



– 14 –

FMY 839 HIHU

PowerPlus funkció
Minden főzőzóna el van látva PowerPlus teljesítménynövelő 
funkcióval.
Amikor a PowerPlus funkció aktív, akkor a kiválasztott 
főzőzóna 10 percig extra magas teljesítményen működik. A 
PowerPlus funkció használható például nagy mennyiségű víz 
gyors felmelegítésére.
XX

XX

Húzza végig az ujját az érintősávon, ameddig a kijelzőn 
meg nem jelenik a „P”. 
A PowerPlus funkció kikapcsolásához húzza visszafelé az 
ujját az érintősávon, ameddig el nem éri a kívánt hőfokot.

Időzítés
Amikor az időzítés aktív, akkor a főzőzóna az előzőleg 
beállított 1 perc és 59 perc közötti idő leteltével 
kikapcsol.

Időzítő beállítása

XX

9 A főzőlap legyen bekapcsolva
9 A főzőzóna legyen beállítva

A „_00” felvillan a kijelző közepén.
XX Nyomja meg a        gombot az időtartam növeléséhez, 

vagy nyomja meg a       gombot az időtartam 
csökkentéséhez. 

A         gomb első megnyomását követően az „1” világít 
a kijelzőn.

Időzítő módosítása

XX

XX

XX

9 Időzítő beállítása
Nyomja meg a módosítani kívánt időzítőhöz tartozó
bekapcsolt főzőzóna gombját.
Nyomja meg a        gombot.
Módosítsa az időtartamot a        és        gombok
használatával.

Híd funkció
A híd funkció lehetővé teszi, hogy két különálló főzőzónát 
úgy kapcsoljon be, hogy azok egyesítve működjenek.
XX Nyomja meg mindkét főzőzóna érintősávját.

A két zóna melletti kijelző egyik felén a      , másik 
felén      látható.

�� 

Ha a híd funkció bekapcsolásakor már működik az egyik 
főzőzóna, akkor mindkét főzőzónára ennek a zónának a 
hőfok és üzemidő beállításai vonatkoznak majd. Ha a 
bekapcsoláskor már mindkét főzőzóna működik, akkor a 
hőfok-kijelzőkről törlődnek az üzemidők. Ha a Híd funkció 
aktív, akkor a Teljesítménynövelés nem lehetséges.

Gyermekzár

XX

9 A készülék legyen bekapcsolva
Tartsa nyomva egyszerre a        és       gombokat
néhány másodpercig, ameddig hangjelzést nem hall.
� A kijelző zárolva van. Amennyiben kikapcsoláskor

a kijelző zárolt állapotban van, akkor a gyermekzár
funkció a főzőlap következő bekapcsolásakor is
aktív lesz.

XX A gyermekzár kikapcsolásához tartsa nyomva 
egyszerre a        és       gombot néhány másodpercig.

TÍPUS FMY 839 HI
Max. összteljesítmény 7,545 kW

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS 

Az szagmentesítő aktív szénszűrű újra felhasználható. 
Kérjük, az újrafelhasználás módját és a felhasználás 
mennyiségét illetően tartsa be a csomagban található, 
erre vonatkozó utasításokat. Zsírszűrők Z. A szűrőket 
használat során 2 havonta vagy kifejezetten intenzív 
használat esetén még gyakrabban kell tisztítani. A 
zsírszűrők mosogatógépben moshatók.

Általános javaslatok
XZ

XZ

Soha ne használjon súrolópárnákat, acélszálas súrolót, 
sósavat vagy egyéb olyan termékeket, amelyek 
megkarcolhatják a felületet vagy nyomot hagyhatnak rajta. 
Ne fogyassza el az ételt, amelyet véletlenül a főzőlap 
felületére, funkcionális vagy dísztő elemeire ejtett vagy 
helyezett.

Nyomja meg a       gombot.
� ��

� ��
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Készülék tisztítása
XZ

XZ

XZ

Minden egyes használat után tisztítsa le a készüléket, 
így megakadályozhatja, hogy az ételmaradékok 
ráégjenek a felületre.
A mindennapi szennyeződések eltávolításához 
használjon nedves ruhát vagy szivacsot és megfelelő 
tisztítószert. A tisztítószerekkel kapcsolatban tartsa be 
a gyártó utasításait. Javasoljuk a védőhatású 
tisztítószerek használatát.
Üvegkerámia kaparó segítségével távolítsa el a ráégett 
szennyeződéseket (pl. kifutott tej), ameddig a főzőlap 
még meleg. A kaparóval kapcsolatban tartsa be a 
gyártó utasításait.

XZ

XZ

XZ

Az olyan kifutott cukros ételeket, mint a lekvár, az 
üvegkerámia kaparó segítségével távolítsa el, ameddig 
a főzőlap még meleg. Ellenkező esetben károsodhat 
az üvegkerámia felület.
Az olvadt műanyagot üvegkerámia kaparó segítségével 
távolítsa el, ameddig a főzőlap még meleg. Ellenkező 
esetben károsodhat az üvegkerámia felület.
A vízkőfoltokat kis mennyiségű vízkőoldó használatával (pl. 
ecet vagy citromlé) távolítsa el, miután a főzőlap teljesen 
lehűlt. Ezután törölje át egy nedves ruhával.

HIBAELHÁRÍTÁS

Hibakódok
Hibakód Leírás Hiba lehetséges okai Megoldás

ER 03 és 
folyamatos 
hangjelzés 

Az érzékelő aktivitása folyamatos; 
TC 10 perc után kikapcsol

Víz vagy edény található a 
vezérlőpanel érzékelőin

Tisztítsa meg a vezérlőpanel 
felületét vagy távolítsa el a 
tárgyakat az érzékelőkről.

ER 20 Flash memória - TC hiba µC-meghibásodás Cserélje ki a TC-t 

ER 22 Gombérzékelési hiba, a 
felhasználói felület 3,5-7,5 
másodperc után kikapcsol  

Rövidzárlatos vagy nyitott áramkör 
a gomb érzékelőterületén

Cserélje ki a TC-t 

ER 31 Helytelen adatkonfiguráció 
vagy eltérés a generátor és a 
TC között

Az indukciós generátor 
újrakonfigurálása szükséges

Új konfiguráció 
(Szerviz menü)

ER 36 Hibás NTC érték a TC-n; 
felhasználó felület kikapcsol

Rövidzárlatos vagy nyitott NTC 
áramkör

Cserélje ki a TC-t 

ER 47 Kommunikációs hiba a TC és 
az induktor között

Kommunikációs hiba a TC és az 
induktor között Hibás vagy hiányzó 
LIN-kommunikáció! (A slave nem 
válaszol a master kérésére)

A csatlakozókábel nincs 
megfelelően bedugva vagy 
meghibásodott.

U 400 Folyamatos hangjelzés A főzőlap helytelenül van 
csatlakoztatva

Állítsa helyre a 
tápkábel-csatlakozást

E/2 Indukciós elem túlzott 
hőmérséklete

Túlterhelt főzőlap vagy üres 
felforrósodott edény

Hagyja lehűlni a rendszert. 

E/A Hiba az elosztótáblán Alkotórész meghibásodása Cserélje ki az elosztótáblát

E/6 Hiba az elosztótáblán Az elosztótáblán nincs tápegység hiba 1. Ellenőrizze a vezetékeket
2. Ellenőrizze a szűrőtáblát
3. Cserélje ki az elosztótáblát

E/8 Helytelen 
ventilátor-sebességfokozat

Bal- vagy jobboldali ventilátor 
meghibásodása 

Eltömődött az elszívó 
(pl. papírtól) 
Cserélje ki a meghibásodott 
ventilátort

E/9 Meghibásodott hőmérséklet-
érzékelő az induktorban

Cserélje ki az indoktort  
Cserélje ki az elosztótáblát
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KARBANTARTÁS ÉS JAVÍTÁS

XZ

XZ

Gondoskodjon róla, hogy az elektromos alkatrészek 
karbantartását kizárólag a gyártó vagy az 
ügyfélszolgálat végezze.
Gondoskodjon róla, hogy a sérült kábelek cseréjét 
kizárólag a gyártó vagy az ügyfélszolgálat végezze.

XX Mikor felkeresi az ügyfélszolgálatot, kérjük, adja meg 
a következő adatokat:
– Hiba típusa
– Készülék típusa (Art. / Cod.)
– Sorozatszám (S.N.)

Ezek az adatok megtalálhatók az adattáblán. Az adattábla 
a készülék aljára van rögzítve.

HULLADÉKKEZELÉS 

XZ

XZ

A terméken vagy annak csomagolásán található    
szimbólum azt jelzi, hogy az eszközt nem lehet 
háztartási hulladékként kezelni. Helyette az erre 
alkalmas, elektromos és elektronikai berendezéseket 
újrahasznosító gyűjtőponton kell azt leadni. Azzal, 
hogy gondoskodik a termék megfelelő lerakásáról, 
segít megelőzni azokat a környezetre és az emberi 
egészségre gyakorolt potenciálisan negatív 
következményeket, amelyeket a termék nem 
megfelelő hulladékkezelése okozhatna. A termék 
újrahasznosítására vonatkozó részletes 
információkért, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi 
irodánkkal, a háztartási hulladékkezelő 
szolgáltatójával vagy a terméket forgalmazó üzlettel. 
A készülék megfelel az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékairól és a felhasznált veszélyes 
anyagok mennyiségének csökkentéséről szóló 
2012/19/EU irányelvnek.
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MŰSZAKI ADATOK

Termék jellemzői 
Típus: 4300
Modell: FMY 839 HI

XX Lásd a termék alján elhelyezett adattáblát.

XX A gyártó folyamatosan fejleszti termékeit.
Emiatt az útmutató szövege és illusztrációi 
előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

A további műszaki adatok elérhetők a honlapunkon:  
– www.franke.com

FMY 839 HI

1,2 Flexibilis főzőzóna 1 + 2 egyesítve
3,4 Flexibilis főzőzóna 3 + 4 egyesítve

Paraméterek Érték Méretek (mm)

Befoglaló méretek - 830 × 520 (Sz x H)

Tápfeszültség / frekvencia 220-240 V, 50 Hz; 220 V, 60 Hz
3N~ / 2N~ 380-415 V, 50 Hz;
3N~ / 2N~ 380 V, 60 Hz

Teljesítmény és fűtőszálak értékei

1, 2, 3 ,4 főzőzónák 2100 W;
Teljesítménynövelés: 3700 W

230 x 210

1 + 2, 3 + 4 flexibilis 
főzőzónák

Különálló: 2100 W; 
Teljesítménynövelés: 3700 W 
Egyesített: 3700 W

Különálló: 230 x 210 
Egyesített: 460 x 210

Paraméter Szimbólum Érték Mértékegység

Készülék súlya M 26 / 19 kg

Főzőzónák száma 4

Hőforrás induktor
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