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Vevőtájékoztató adatlap, megfelelőségi nyilatkozat 
 
Gyártó:                                           ARISTON 
 
Azonosító jel: KBT 6024 DO, KBT 6004 IX, KBT 6114 D,   
KBT 6124 D,  KOT 7134, KBT 8134 DO IX, 

Névleges feszültség:                  230  V/50 Hz, 400V 50Hz  
Érintésvédelmi osztály:I. (csak védőföldeléssel ellátott aljzathoz csatlakoztatható) 

 
Befoglaló méretek: típus szerint az 5. oldalon 

     A főzőhelyek méretei és teljesítmény értékei a 9. oldalon lévő táblázatban található. 
    Tűzveszélyességi besorolás: Y 
 

A forgalomba hozó a 79/1997 (XII. 31) IKIM rendelet alapján tanúsítja, hogy a fenti 
készülékek megfelelnek a követelményeknek. 

 

 73/23/CEE, 1973. 02. 19 (Alacsony feszültség) és vonatkozó módosításai 
 89/336/CEE, 1989. 05. 03 (Elektromágneses kompatibilitás) és vonatkozó mó- 
  dosításai 
 93/68/CEE, 1993. 07.22 és vonatkozó módosításai 
 
 
MERLONI Elettrodomestici spa.  MERLONI Elettrodomestici spa. 
Viale Aristide Merloni 47.60044  Levelezési cím:   
Fabriano (AN) ITALY   1037, Budapest. Szépvölgyi út 35-37 
 
A készülék jótállási feltételei a mellékelt jegy szerintiek. Kérjük, hogy a vásárlási ok-
mányokat őrizze meg! 
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A főzőlap felületének tisztítása 
Az üvegkerámia lemez normál körülmények között ellenálló a hőmérsékleti ingadozá-
sokkal és mechanikai ütésekkel szemben. Ezen tulajdonságok megőrzése érdekében, a 
következő módon kezelje a főzőlapot. 
• Az általános tisztításhoz csak törölje le a felületet egy nedves ronggyal, majd kony-

hai papírtörlővel törölje szárazra felületet! 
• Nagyobb szennyeződés esetén használjon speciális, üvegkerámia felülethez való 

tisztítószert. Öblítse le, majd alaposan törölje szárazra a felületet! 
• Az ételmaradékot, szennyeződéseket, az alufóliát vagy más műanyag, szintetikus 

tárgyakat, amelyek véletlenül ráolvadtak a felületre, és a cukrot vagy cukortartalmú 
kifutott ételeket azonnal távolítsa el a tisztítóvakaróval, amíg a főzőlap még forró! 
Így elkerülheti a felület károsodását. Végül tisztítsa meg a főzőfelületeket langyos 
állapotban megfelelő tisztítószerrel és konyhai papírral! Ezután törölje át egy ned-
ves ronggyal majd konyhai papírral, törölje szárazra! 

• Kerámia üveghez való speciális tisztítószerek védő réteget képeznek a felületen, 
amely megakadályozza maradékok és zsiradékok lerakódását. Ez a réteg arra szol-
gál, hogy megvédje a felületet magas cukortartalmú ételek által okozott sérülések-
től. 

• Mindig törölje át az üvegkerámia felületet nedves ronggyal, és alaposan törölje szá-
razra. Egyébként a tisztítószerek ráéghetnek a következő főzés során a felületre! 

 
Utasítások 
• Semmi esetre ne használjon karcoló szivacsokat vagy súrolószert! Kerülje a 

kémiailag agresszív tisztítószereket, mint sütőtisztító spray vagy folteltávolító, 
mert ezek károsíthatják a felületet! 

• Tartson távol minden olyan tárgyat, amely ráolvadhat a felületre, pl. műanyag tár-
gyak, cukortartalmú ételek! Az alufóliát vagy más műanyag, szintetikus tárgyakat, 
amelyek véletlenül ráolvadtak a felületre, és a cukrot vagy cukortartalmú kifutott 
ételeket azonnal távolítsa el a tisztítóvakaróval, amíg a főzőlap még forró! Így el-
kerülheti a felület károsodását. 

• A főzőlapot kizárólag főzésre használja! Ne használja a főzőlap felületét rakodó fe-
lületnek, munkafelületnek vagy vágódeszkának! 

• Soha ne hagyjon a főzőlap felületén alufóliát, műanyag edényeket, amíg az még 
meleg! 

• A készülék tisztításához ne használjon gőz-, vagy magas nyomású készülékeket! 
 
A főzőlap helytelen használata miatt keletkező károkért a gyártó semmilyen felelősséget 
nem vállal. 
 
 
 
 

Kedves Vásárló! 
Köszönjük, hogy az ARISTON termékét választotta. Biztosak vagyunk abban, hogy ez 
a modern és praktikus termék, amelyik a legjobb anyagokból készült, kielégíti minden 
igényét. 
Kérjük, mielőtt használatba venné a készüléket, figyelmesen olvassa végig ezt a haszná-
lati utasítást, hogy a legjobb teljesítményt érje el, minden lehetőséget megismerjen és 
elkerülje azokat a zavarokat, amelyek a nem szabályszerű használatból erednek! 
Kérjük, őrizze meg a használati útmutatót és a készülék eladása, vagy elajándékozása 
esetén adja tovább az új tulajdonosnak! A használati útmutatóban leírtak be nem tartá-
sából eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget. 
 
 
Ez a használati útmutató többféle, hasonló típusú készülékre vonatkozik, ezért olyan 
funkciók leírását is tartalmazhatja, amelyek az Ön készülékén nem találhatók. 
 
 
Kérjük, hogy a készülék üzembe helyezését a jótállási jegyen feltüntetett szakszerviz-
zel végeztesse. A szakszerűtlen üzembe helyezésből keletkező kár nem tartozik a jótál-
lási kötelezettségek körébe. Az üzembe helyezés költségei a vásárlót terhelik. 
 
Gondoskodjon a régi készülék és a csomagoló anyag környezetbarát kidobásáról! 
 
A főzőlapot saját érdekében célszerű időszakonként szakemberrel ellenőriztetni életvé-
delmi és működési szempontból. Így a súlyosabb hiba, vagy baleset megelőzhető, 
A készülék használata során esetleg fellépő összes veszélyes élethelyzetet nem lehet le-
írni, ezért kérjük, hogy minden esetben az elvárható legnagyobb gondossággal járjon el 
az elektromos készülék használatakor. 
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Biztonsági utasítások 
• Ezt a készüléket csak otthoni, háztartási használatra szabad alkalmazni. 
• A készülék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa végig az ebben a füzetben található 

utasításokat, mert fontos adatokat tartalmaznak a biztonságos beszerelésről, használatról és 
ápolásról. Kérjük, gondosan őrizze meg ezt a füzetet, hogy bármikor elolvashassa! 

• A csomagolás levétele után győződjön meg a készülék sértetlenségéről! Kétség 
esetén ne használja a készüléket és kérje szakember tanácsát! 

• A csomagolás részeit (műanyag zacskók, rögzítő hab, csavarok stb.) úgy tárolja, 
hogy azt gyermekek ne érhessék el, mert ezek potenciális veszélyforrást jelentenek. 

• A beszerelést csak szakember végezheti a gyártó utasításainak alapján. 
• A hibás beszerelés miatt megsérülhetnek személyek, állatok vagy tárgyak, amelye-

kért a gyártó nem vonható felelősségre. 
• A készülék elektromos biztonsága csak akkor szavatolt, ha szakszerűen, az érvény-

ben lévő biztonsági előírásoknak megfelelően földelt hálózathoz van csatlakoztat-
va. Fontos, hogy ezt az alapvető biztonsági követelményt ellenőrizze és kérdéses 
esetben a földelés alapos ellenőrzését elvégeztesse egy szakemberrel! 

• A gyártó nem vonható felelősségre a berendezés hiányzó földelése miatt keletkező károkért. 
• A készülék csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy az adattáblán megadott 

adatok megegyeznek-e a hálózat adataival! 
• Győződjön meg arról, hogy az elektromos rendszer és az aljzat teljesítménye ele-

gendő-e az adattáblán megadott maximális teljesítmény értékhez! Kérdéses esetben 
kérje szakember véleményét! 

• Ez a készülék csak arra a célra használható, amelyre készítették. Minden más használat 
(pl.: helyiségek fűtése) alkalmatlan és következésképpen veszélyesnek tekinthető. 

• A gyártó nem vonható felelősségre olyan károkért, amelyek szakszerűtlen, hibás és 
helytelen használatra vezethetőek vissza. 

• Elektromos készülékek használata néhány alapvető szabály betartását igényli. Kü-
lönösen: 
• a készüléket soha ne érintse meg nedves, vizes kezekkel és lábakkal, 
• a készüléket soha ne üzemeltesse mezítláb, 
• ne használjon hosszabbítót, 
• soha ne a hálózati kábelnél fogva vagy a készülék mozgatásával húzza ki a csat-

lakozót az aljzatból, 
• a készüléket ne tegye ki az időjárás viszontagságainak (eső, nap stb.) 
• a készüléket felügyelet nélkül ne használják gyerekek vagy alkalmatlan személyek! 

• Tisztítási és karbantartási munkálatok előtt áramtalanítsa a készüléket a hálózati 
csatlakozó kihúzásával vagy a biztosíték kikapcsolásával! 

• Ha az üveg felületén törések, repedések láthatók, azonnal áramtalanítsa a készülé-
ket! Javítás céljából kérjük kizárólag engedélyezett szervizekhez forduljon és ra-
gaszkodjon eredeti alkatrészek használatához! A fenti utasítás be nem tartása csök-
kentheti a készülék biztonságát. 

 

Túlmelegedés 
A főzőlap hosszan tartó üzemeltetése az elektronikus komponensek túlmelegedését 
okozhatja. Ebben az esetben a túlmelegedés gátló berendezés visszakapcsolja az elülső 
főzőmezőket kisebb teljesítményre (3 fokozat), amíg a hőmérséklet megfelelő értékre 
lecsökken. 
 

Tisztítás és karbantartás 
 

A főzőlap használata 
A főzőlap optimális eredményeinek megtartásához a sütés és az ételek előkészítése köz-
ben néhány alapvető szabályt be kell tartani. 
• Sima talajú főzőedényeket használjon, hogy az edény talaja egyenesen álljon a fő-

zőzónán! 

 
• Megfelelő átmérőjű főzőedényt használjon, ami a főzőhelyet teljesen befedi, hogy 

kihasználja a rendelkezésre álló összes meleget! 

 
• Győződjön meg róla, hogy az edények alja mindig száraz és tiszta legyen; így bizto-

sítja a jó érintkezést a főzőfelület és az edény között, valamint a főzőlap és az edé-
nyek hosszú élettartamát. 

• Soha ne használja ugyan azokat az edényeket, amelyeket gázégőkhöz is használ! A 
gázégőknél olyan magas a melegkoncentráció, hogy az edények alja deformálódhat 
és ezért az üvegkerámia főzőlapon nem éri el a kívánt eredményt. 

• Soha ne hagyjon egy főzőmezőt edény nélkül bekapcsolva, ebben az esetben a fő-
zőmező a rövid időn belül felmelegszik maximális hőmérsékletre, amely károsíthatja 
a fűtő elemeket! 

• Az üvegkerámia lemez ellenálló a hőmérsékleti ingadozásokkal és ütésekkel szem-
ben. Azonban a hegyes vagy éles tárgyak erősen károsíthatják, vagy tönkre tehetik 
az üvegkerámia lapot. Ebben az esetben azonnal húzza ki a csatlakozót az aljzat-
ból és forduljon egy engedélyezett szerviz szolgálathoz! 

 Mindig tartsa tisztán a főzőlap felületét! A tisztítási munkálatok előtt győződjön 
meg arról, hogy a főzőlap ki van kapcsolva és már nem meleg! A főzőlapot csak hi-
deg állapotban tisztítsa! 

Rozsdamentes acél keret (típustól függően) 
 A rozsdamentes acélon foltok maradhatnak, vagy elszíneződhet, ha magas mésztar-

talmú vízzel vagy foszfor tartalmú mosogatószerrel hosszabb ideig érintkezik. Ezért 
azt tanácsoljuk, hogy törölje át a felületet vízzel és a tisztítás után, jól törölje száraz-
ra! Emellett ügyeljen arra, hogy ne ömöljön víz a felületre! A kiömlött vizet alapo-
san törölje szárazra! 

 



 
A sütési idő programozása 
A KBT 6124 D, KBT 6114 D, KBT 8134 DO és a KOT 7134 DO típusoknál 
Lehetőség van arra, hogy a főzőmezők egyikének üzemelési idejét 1-99 percig beprog-
ramozza. Ehhez a következőképpen járjon el: 
• Válassza ki a kívánt főzőmezőt a megfelelő üzemeltető gombbal! 
• Állítsa be a kívánt teljesítmény fokozatot a „+” és „-” gombok használatával! 

• Nyomja meg a  programozó gombot! 
• Állítsa be a „+” és „-” gombok használatával a kívánt főzési időt! 

• Erősítse meg a beállítást a  gomb ismételt megnyomásával! 
A főzési idő mérése azonnal megkezdődik. 
A főzési idő lejárta után egy akusztikai jelzés hallható (1 percig) és a főzőmező 
automatikusan kikapcsol. 
 

Biztonsági berendezések 
 

Hangjelzés 
Kisebb üzemi zavarok esetén egy akusztikai jelzés hallható és a főzőmező kikapcsol. Ez 
a következő esetekben fordulhat elő. 
• A kapcsoló mező területén 10 másodpercnél tovább marad egy tárgy (pl. lábas, 

evőeszköz, stb.). 
• Folyadék ömlik a kapcsoló mezőre. 
• Egy kapcsoló gomb hosszabb ideig történő működtetése. 
A kikapcsolásához a zavar okát meg kell szűntetni. 
A főzőmező ismételt használatához, kapcsolja be ismét a készüléket és válassza ki ismét 
a kívánt főzőmezőt! Állítsa be ismét a kívánt teljesítmény fokozatot is! 
 

Biztonsági kapcsoló 
A készülék fel van szerelve egy olyan biztonsági automatikával, amely a beállított telje-
sítményfokozattól függően egy bizonyos idő elteltével (ld. a táblázatot) aktiválódik. A 
biztonsági időtartam lejárta után a teljesítménykijelző „0”-ra kapcsol. 
Példa: A jobb hátsó főzőmezőt 5 teljesítmény fokozatra, és a bal első főzőmezőt 2 telje-
sítmény fokozatra kapcsolta be. A jobb hátsó főzőmező 4 óra üzemelés után kapcsol ki, 
a bal első, pedig 6 óra üzemelés után. 

A kapcsoló elemek kioldásához kapcsolja ki a főzőlapot a  gomb megnyomásával! 
Fűtőteljesítmény Üzemi időkorlátozás órában 

1-2 6 
3-4 5 
5 4 

6-7-8 1,5 
9 1.5 

• Ha úgy dönt, hogy többet nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati ká-
belt az aljzatból, majd ezután vágja át a kábelt! Továbbá azt tanácsoljuk, hogy 
tegyen biztonságossá minden olyan készülék részt, amelyek elsősorban a gyerekek-
re veszélyt jelenthetnek, akik a nem használt készülékkel játszhatnak. 

• Az üvegkerámia lemez ellenálló a hőmérsékleti ingadozásokkal és ütésekkel szem-
ben. Ennek ellenére vágókészülékek vagy éles szegélyű szerszámok erősen káro-
síthatják vagy tönkre tehetik. Ebben az esetben azonnal húzza ki a csatlakozót az 
aljzatból és forduljon egy közeli szervizhez! 

• Gondoljon arra, hogy a főzőlap a kikapcsolás után még legalább egy fél óráig 
meleg marad! Figyeljen arra, hogy a még meleg felületre ne tegyen edényeket, 
vagy más tárgyakat! A főzőlap üveg felületét ne használja rakodó felületnek! 

• Ne kapcsolja be a főzőmezőt, ha azon alumínium fólia vagy műanyag található! 
• Ne érintse meg a forró főzőmezőt! 
• Ha kis elektromos készülékeket használ a főzőlap közelében, figyeljen arra, hogy 

az elektromos vezeték ne kerüljön a forró főzőmező közelébe! 
• Figyeljen arra, hogy a serpenyők és lábasok fogantyúi a főzőlap közepe felé mutas-

sanak, hogy elkerülje, hogy meglökje azokat! 
• Figyelem a használat előtt: Az üvegtömítéshez használt ragasztóanyag zsírfolto-

kat hagyhat az üvegen. Azt tanácsoljuk, hogy ezeket a készülék használata előtt tá-
volítsa el egy átlagos tisztítószerrel (nem súrolószer)! Kezdetben enyhe gumiszagot 
érezhet, amely aztán rögtön megszűnik. 

 
 

Beszerelés és rögzítés 
 

(Csak szerelőknek!) 
 Ezek az utasítások szakképzett műszaki szerelőnek szólnak azért, hogy biztosítsa a 

beszerelés, beállítások és karbantartások helyes elvégzését a jelenleg érvényben lévő 
előírásokat teljesítve. 

 Fontos: minden beállítási vagy karbantartási, stb. munkálat elvégzése előtt vá-
lassza le a főzőlapot az áramhálózatról! 

 

Beszerelés 
• Ez a főzőlap munkalapba építhető be, egyszerűen a megfelelő méretű nyílás kivá-

gásával. A munkalap kivágása előtt, ellenőrizze a beépítési méreteket! 
• A munkafelületnek olyan anyagból kell készülnie, amely 100°C-ig ellenálló. 
• Azt tanácsoljuk, hogy a főzőlaptól legalább 40 mm-es távolságot tartson a hátfaltól 

vagy más függőleges felületektől, hogy a szabályos levegő cirkuláció biztosítva le-
gyen és így elkerülje a túlmelegedést. 

• Amennyiben a főzőlapot sütő fölé szereli be, az utóbbinak hűtőventilátorral kell 
rendelkeznie. 

• Ne szerelje be a főzőlapot mosogatógép fölé! Amennyiben ez elkerülhetetlen, sze-
reljen be a két készülék közé vízálló elválasztó elemet! 
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A bővíthető főzőmezők üzemeltetése 
(Csak azoknál a típusoknál, amelyek bővíthető főzőmezőkkel vannak felszerelve.) 
1. Nyomja meg a kívánt főzőmezőhöz tartozó üzemeltető gombot! 
2. Állítsa be a kívánt teljesítmény fokozatot (0-9) a „+” és „-” gombok használatával! 

3. Nyomja meg a  gombot, a főzőmező teljes nagyságban történő 
üzemeltetéséhez! 

Ismét a kisebb főzőmező használatához, nyomja meg újra a főzőmező megnöveléséhez 
használt gombot! A megnövelt főzőmező mellett található ellenőrző lámpa a nagy 
főzőmező teljes üzemeltetési ideje alatt bekapcsolva marad. 
 

KBT 6013 T típus 

Nyomja meg egyszer a  gombot a “közepes” főzőfelület bekapcsolásához, és 
nyomja meg kétszer a gombot a “nagy” főzőfelület bekapcsolásához! A főzőmező 

méretének újboli lecsökkentéséhez nyomja meg ismét a  gombot! 
 

A főzőmező kikapcsolása 
Egy főzőmező kikapcsolásához először válassza ki a főzőmezőt a megfelelő üzemeltető 
gombbal: 
• ezután nyomja meg egyszerre a „+” és „-” gombokat! A teljesítmény azonnal 0-ra 

csökken, és a főzőmező kikapcsol. 
• vagy nyomja meg a „-” gombot! A főzőmező teljesítménye fokozatosan lecsökken 

a teljes kikapcsolásig. 
 

A főzőlap kikapcsolása 

Nyomja meg a  gombot a főzőlap kikapcsolásához! 
Amennyiben a gyermekzár aktiválva van (ld. a következő fejezetet), a kapcsoló elemek 
a főzőlap újboli bekapcsolása után sem aktiválhatók. A főzőmező üzembe helyezéséhez 
először ki kell kapcsolni a gyermekzárat. 
 

Gyermekzár (a kapcsolóelemek lezárása) 
A főzőmező üzemi ideje alatt a kapcsolótábla lezárható, hogy megakadályozza a nem 
kívánt beállítás módosításokat (gyermekek miatt, vagy tisztítás közben, stb.). 
Elegendő, ha rövid ideig megnyomja a  gombot, a gomb mellett található 
ellenőrző lámpa kigyullad és a gyermekzár aktiválódik. 
A fűtőteljesítmény módosításához, vagy a főzési folyamat félbe szakításához a gyer-
mekzárat fel kell oldani: Nyomja meg a  gombot: az ellenőrző lámpa kikapcsol, és 
a gyermekzár feloldódik. 
A főzőmező ismételt beállításához illetve szabályozásához, működtesse a megfelelő 
üzemeltető gombokat! 
 

  

  

 
Rögzítés 

 Fontos: A munkalapnak, amire a főzőlapot felhelyezi, tökéletesen egyenesnek kell 
lennie. Minden, a hibás szerelés okozta lemez deformáció a főzőteljesítmény csökke-
nését és a főzőlap sérülését, idézheti elő. 

 

 Rögzítse a rögzítő rugókat a csavarokkal (ld. az ábrát)! 
 Fontos, hogy ezek a csavarok mindig hozzáférhetőek legyenek. 
 Fektesse a lemezt a kivágásra és nyomja a szegélyt szorosan az alapzatra, hogy ga-

rantálja a főzőlap megfelelő illeszkedését az alapra! 
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HÁTSÓ RUGÓ ÖSSZEÁLLÍTÁS 

 
 

Műszaki jellemzők 
• A készülék elektromos biztonsága csak akkor szavatolt, ha szakszerűen, az érvény-

ben lévő biztonsági előírásoknak megfelelően földelt hálózathoz van csatlakoztat-
va. Fontos, hogy ezt az alapvető biztonsági követelményt ellenőrizze és kérdéses 
esetben a földelés alapos ellenőrzését elvégeztesse egy szakemberrel! 

• A gyártó nem vonható felelősségre a berendezés hiányzó földelése miatt keletkező 
károkért. 

• A készülék csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy az adattáblán megadott 
adatok megegyeznek-e a hálózat adataival! 

• Győződjön meg arról, hogy az elektromos rendszer és az aljzat teljesítménye ele-
gendő-e az adattáblán megadott maximális teljesítmény értékhez! Kérdéses esetben 
kérje szakember véleményét! 

 

Minden művelet előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról! 
A főzőlapot csatlakozó doboz használatával kell csatlakoztatni az elektromos rendszer-
hez: 
amennyiben a készüléket közvetlenül a hálózatra csatlakoztatja, minimum 3 mm-es 
kontaktnyílású többpólusú kapcsoló beszerelése szükséges a hálózat és a készülék közé, 
amely könnyen hozzáférhető. 
 

Csatlakozó kábellel felszerelt típusok 
Néhány típust egyfázisú ellátó kábellel felszerelve szállítunk. Ezért ezeket a típusokat 
egyfázisú hálózathoz kell csatlakoztatni. Kérjük, ügyeljen a mellékelt kapcsolóábra 
csatlakozódrót színeire! 
 

UTASÍTÁS 
• A (7) bővítő gomb a bővíthető főzőmező illetve főzőmezőkhöz illetve a (8) megfe-

lelő kijelzők csak azokon a főzőlapokon találhatók meg, amelyek (kör alakú vagy 
ovális) bővíthető főzőmezőkkel vannak felszerelve. 

• A (9) gomb az időmérő beállításához, a (10) sütési idő kijelző és a (11) beprogra-
mozott főzőmező kijelző csak azokon a típusokon található meg, amelyek időmérő 
órával vannak felszerelve. 

 
Üzemeltetés 

 
 A főzőlap hálózatra történő csatlakoztatása után néhány másodpercig rövid akusz-

tikai jelzés hallható: a főzőlap csak ezután kapcsolható be. 
 
A főzőlap bekapcsolása 

 A főzőlapot a  gomb megnyomásával (3 másodpercig tartsa benyomva) 
kapcsolhatja be. 

 
A főzőmezők üzemeltetése 

 Minden főzőmezőt egy üzemeltető gombbal és egy dupla gombból (+,-) álló telje-
sítmény szabályzóval kapcsolhat be. 

 
Egy főzőmező bekapcsolása 
• Egy főzőmező bekapcsolásához érintse meg a megfelelő üzemeltető gombot, és ez-

után állítsa be a kívánt teljesítmény fokozatot (0-9) a „+” és „-” gombok használa-
tával! 

• A maximális (9) teljesítmény fokozat azonnali bekapcsolásához nyomja meg rövi-
den a „-” gombot! 

• Lehetőség van arra, hogy a főzőmező felmelegedési idejét meggyorsítsa. Ehhez a 
következőképpen járjon el: 

1. Állítsa a főzőmező teljesítményét a legmagasabb fokozatra (9)! 
2. Ezután nyomja meg a „+” gombot, amíg a teljesítménykijelzőn az „A” jelzés jele-

nik meg! 
3. Ezután beállíthatja a főzéshez szükséges teljesítményfokozatot (például 5). 
Amint a főzőmező eléri a megfelelő hőmérsékletet, a gyors felmelegítési funkció auto-
matikusan kikapcsol, és az élelmiszer az 5 teljesítményfokozaton fő tovább. 
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Minden főzőmező: 
• egy üzemeltető gombbal, amely megfelel az ábrán látható főzőmezőnek, 
• és egy teljesítmény szabályzóval, amely dupla gombból (+,-) áll, aktiválható. 
A megfelelő gomb működtetésével a főzőmezők (köralakban vagy oválisan) bővíthető-
ek. A maradékhő kijelzők a főzőmező kikapcsolása után is bekapcsolva maradnak ad-
dig, amíg a megfelelő főzőmező hőmérséklete 60°C alá nem süllyed a teljesítmény ki-
jelzőn H jelzés látható), hogy figyelmeztesse Önt arra, hogy óvatos legyen. 
 

Kapcsoló elemek 

 
1. BE/KI gomb 
2. Főzőmező választó kapcsoló 
3. Teljesítmény kijelző (0-9) és maradékhő kijelző (H) 
4. Kijelző egy főzőmező választásához: 
• Bekapcsolt állapot: a megfelelő főzőmezőt kiválasztotta és bekapcsolható, illetve 

szabályozható 
• Kikapcsolt állapot: a megfelelő főzőmezőt nem választotta ki, és ezért nem végez-

hető semmilyen beállítás. 
5. Gomb a teljesítmény növeléséhez 
6. Gomb a teljesítmény csökkentéséhez 
7. Bővítő gomb a bővíthető főzőmező illetve főzőmezőkhöz (kör alakú vagy ovális): 

azokon a főzőmezőkön található, amelyek 1 vagy 2 bővíthető főzőmezővel vannak 
felszerelve 

8. A bővített főzőmező (kör alakú vagy ovális) üzemi kijelzője: minden bővíthető fő-
zőmező mellett megtalálható 

9. Gomb az időmérő beállításához a sütési idő beprogramozása céljából (csak azoknál 
a típusoknál, amelyek ilyen időmérővel fel vannak szerelve 

10. A beprogramozott sütési idő kijelzése 
11. A programozott főzőmező kijelzője 
12. Gomb a gyermekzár aktiválásához 
13. „Gyermekzár” ellenőrző lámpa 
 

 
 
Csatlakozókábel nélküli típusok 
Néhány típust nem szereltünk fel csatlakozókábellel, mert a kábelt az elektromos csat-
lakoztatás fajtája szerint kell mértezni (ld. a következő csatlakoztatási táblázatot). A ká-
belt a következő módon csatlakoztassa: 
• Emelje meg egy csavarhúzó segítségével a kapocsdoboz oldalsó nyelveit! 
• Vegye le a kapocsdoboz fedelét! 

 
A következő módon helyezze el a csatlakozó kábelt: 
• Csavarja ki a kábelszorító és az érintkező csavarját! 
• A kívánt elektromos csatlakoztatás beállításához (ld. a táblázatot) használja a bur-

kolatban lévő hidakat! Helyezze el az ellátó kábel drótjait a táblázatban látható mó-
don! 

• Csatlakoztassa azokat és végül szorosan húzza meg az összes kapocscsavart! 
• Rögzítse az ellátó kábelt a megfelelő kapocs szorítóba és ezután csukja be a fedőt! 



 
Sugárzó mezők 

 Ez a típusú égő több tekercsből áll, ami garantálja az egyenletes hő eloszlást az 
edény teljes felületén, és biztosítja a főzés sikerét alacsony teljesítménynél is: páro-
lás, szószok főzése vagy újra melegítés. 

FŐZŐLAPOK KBT 6124 D KBT 6114 D KBT 6004 
Főzőmezők Teljesítmény 

(W) 
Átmérő 
(mm) 

Teljesítmény 
(W) 

Átmérő 
(mm) 

Teljesítmény 
(W) 

Átmérő (mm) 

Bal hátsó RD 
1100/2500 

140/230 RD 
1000/2300 

120/210 R 2300 210 

Bal első R 600 100 R 1200 140 R1200 140 
Jobb hátsó R 1400 160 R 1400 160 R 1400 160 
Jobb első R 1800 180 R 1800 180 R 1800 180 

Összteljesítmény 6300 6700 6700 
H = halogén, R = sima sugárzó, RO= ovális sugárzó, RD = dupla sugárzó, RT = hármas sugárzó 

 
 

FŐZŐLAPOK KBT 8134 DO KOT 7134 DO 
Főzőmezők Teljesítmény 

(W) 
Átmérő 
(mm) 

Teljesítmény 
(W) 

Átmérő (mm) 

Bal hátsó R 1200 140 RD 1000/2300 230 
Bal első R 2300 210 R 1400 160 

Jobb hátsó RO 
1500/2400 

230 RO 1100/2000 210 

Jobb első R 1400 160 R 600 100 
Összteljesítmény 7300 6300 

A következő táblázatban hasznos információkat talál a különböző főzőmezők optimális 
használatához. 1. táblázat 

Pozíció Fűtősugárzó 
1 Vaj, csokoládé olvasztásához 
2 
3 

 

Folyadékok melegítéséhez 

4 Krémekhez és szószokhoz 
5 Pörkölt, ragu, desszertek főzéséhez 
6 Tészta, rizs főzéséhez 
7 
8 

 

Steak, hal, omlettek sütéséhez 

9 Ételek frittirozásához 
 

 

 
Figyelem: Ha a főzőlapot beépíthető sütő fölé szereli az elektromos csatlakoztatásnak 
függetlennek kell lennie a sütőétől, biztonsági okokból és hogy elősegítse a sütő eltávo-
lítását a karbantartáshoz, szereléshez, stb. 
 

A főzőlap leírása 
Halogén fűtőelemek 

 Az ilyen típusú fűtőelemeknél a hőátadás a fűtőelemben található halogénlámpa 
sugárzásával történik. A halogén fűtőelem különösen értékes a tulajdonságai miatt, 
amely a gázégőhöz hasonló: azonnali reakció a mindenkori beállításra, a teljesít-
mény fokozat azonnali kijelzése. 
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