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Elektromos üvegkerámia főzőlap
Vigan SKV2B/SKV2X

MŰSZAKI ADATOK
Feszültség és frekvencia: 230V ~ 50Hz
Teljesítményfelvétel: 1 200 W és 800 W (összesen 2 000 W)
A főzőlapok átmérője: 19 és 16 cm
Bru� ó súly: 3,5 kg
Ne� ó súly: 2,6 kg
A termék méretei csomagolás nélkül: 468 x 247 x 71 mm
A termék méretei csomagolással együ� : 490 x 285 x 88 mm
A csomag tartalma: 5 db
Kivitel: fehér zománc (SKV2B), rozsdamentes acél (SKV2X)

TERMÉKLEÍRÁS
1. Üvegkerámia főzőlapok

2. Jelzőfény

3. Teljesítménykapcsoló gomb

A TERMÉK
HASZNÁLATA

A HASZNÁLAT ELŐTTI TEENDŐK
• Vegye ki a főzőlapot a dobozból és távolítsa el a csomagolóanyagokat és az esetleges fóliát, a matricát

vagy a papírt (vigyázat, a termék alján lévő gyártási kódját tartalmazó ada� áblát ne távolítsa el!).
• A termék alján lévő négy nyílásba rögzítse a stabilitást biztosító négy gumilábat.
• Használat elő� minden esetben győződjön meg arról, hogy a terméklet egyenes, száraz és hőálló felületen helyezte el.
• Az első használatot megelőzően a főzőlapot égesse ki a legmagasabb hőfokon (5‐ös pozíció) és hagyja

bekapcsolva legalább 3‐5 percig. Ezzel eltávolítja a védőréteget. A főzőlap enyhén füstölhet, ez normális
jelenség. Ezen eljárás során a főzőlapon nem lehet semmi.

• A főzőlap nagyon felforrósodik, ne érjen hozzá a forró felülethez a használat és annak kikapcsolása
után sem, mielő� teljesen ki nem hűl.

MINDENNAPOS HASZNÁLAT
• Igény szerint állítsa be a hőmérséklet szabályozó kapcsolót a 2. és 5. fokozat közö� .
• Ha a fényjelzés világít, az azt jelen�, hogy az ado� főzőlap bekapcsolt állapotban van.
• Ha a fényjelzés kialszik, az azt jelen�, hogy a főzőlap elérte a választo� , beállíto� hőmérsékletet.
• Étel melegen tartása:

a) A forgókapcsolót állítsa 1‐es helyzetbe, így az ételt a főzőlap állandó hőmérsékleten tartja.
b) Állítsa a kapcsolót az OFF helyzetbe, így az étel meleg marad kb. további 30 percig, míg a főzőlap ki nem hűl.

• Ha nem használja a főzőlapot, győződjön meg arról, hogy a kapcsoló OFF helyzetben van és a készüléket
húzza ki a konnektorból.



MEGJEGYZÉSEK A HASZNÁLATHOZ
Csak vas‐, alumínium és kerámiaedényeket használjon, NE ÜVEGEDÉNYT.
Lapos aljú edényt és serpenyőt használjon.
A serpenyő aljának átmérője egyezzen meg vagy max. 2 cm‐rel legyen nagyobb a főzőlap átmérőjénél.
Ne használjon olyan edényt, amelynek nem elég stabil az alja, mert felborulhat. Szintén nem javasolt
a főzőlap átmérőjénél sokkal nagyobb aljú edényt használni. A hőterjedés nem megfelelő áramlása mia�
sokkal több energia használódik így el.

FONTOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK:
Gondosan olvassa és tanulmányozza át a használa� útmutatóban leírt összes utasítást. A használa�
útmutatót őrizze meg későbbi használatra, mert fontos információkat tartalmaz a használa� al, a biztonsági
előírásokkal és a karbantartással kapcsolatban.
• A kicsomagolást követően győződjön meg arról, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás idején.
Amennyiben kétségei támadnak, ne használja a berendezést, vegye fel a kapcsolatot az eladóval vagy kérje
szakszerviz segítségét.
• Ha a főzőlapon repedés van, azonnal kapcsolja ki a berendezést és ne használja többet a készüléket.
• Mielő� csatlakoztatja az elektromos hálózatba a készüléket, győződjön meg arról, hogy termék adatlapján
szereplő paraméterek megfelelnek a hálóza�eszültségnek.
• Ez a készülék nem alkalmas arra, hogy gyerekek felügyelet nélkül használhassák.
• Bizonyosodjon meg arról, hogy a gyermekeknek nem áll módjukban a terméket játékra használni.
• Ha a készülék gyermekek közelében található, szükséges, hogy biztosítsuk számukra a felnő� felügyeletet
és ne hagyjuk magukra őket a készülékkel.
• Ne használja kültéren a készüléket a megfelelő biztonsági óvintézkedések megtétele nélkül.
• Ez a berendezés ételek főzésére és melegítésére szolgál, és csak akkor használható, ha a főzőlapon edényt
vagy serpenyőt helyezünk el, amelyek semmi esetre sem üresek.
• A terméket ne merítse semmilyen folyadékba.
• A �sz�tást, karbantartást, javítást vagy a készülék áthelyezését megelőzően a terméket minden esetben
húzza ki az elektromos hálózatból.
• A nem megfelelő csatlakoztatás vagy beszerelés tűzveszélyes lehet, áramütés és sérülés veszélye léphet fel.
• A készülék nem tartalmaz olyan részeket, amelyeket a felhasználó o� honi körülmények közö� meg tudna
javítani. Ne javítsa a készüléket, ne szedje szét és ne építse át.
• Ne érjen hozzá a főzőlap felületéhez, ha a készülék be van kapcsolva vagy használat után
épp kihűlőfélben van.
• Vigyázzon arra, hogy a használat közben vagy a kihűléskor a csatlakozó vezeték ne érintkezzen a forró
főzőlap felületével.
• A bekapcsolt készüléket ne hagyja felügyelet nélkül.
• Ne hagyja a bekapcsolt készüléket felügyelet nélkül, ha azon forró olaj vagy egyéb zsiradék található.
• Mielő� elrakja a készüléket, ügyeljen arra, hogy teljesen kihűljön. A teljes kihűléshez legalább 30 perc szükséges.
• A főzőlap közelében ne tároljon éghető anyagokat, pl. függöny.
• A főzőlapot ne helyezze olyan felületre, amely károsodhat hő hatására. A készüléket hőszigetelt felületre
helyezze.
• A használat idején a csatlakozóvezeték ne lógjon túl a munkapult szélén.
• Amennyiben a csatlakozóvezeték megsérült, a gyártónak kell azt kicserélnie, a munkálatokat
szakszervizben is elvégeztethe�, megfelelően kvalifikált szakember segítségével, így biztosítja, hogy elkerülje
a hozzá nem értő személyek életveszélyes sérüléseit.
• A készüléket 8 évesnél fiatalabb gyerekek vagy csökken fizikális, érzékszervi vagy mentális képességekkel
rendelkező személyek, illetve olyan személyek, akik nem rendelkeznek a készülék biztonságos használatához
szükséges tapasztala� al és tudással, csak abban az esetben használhatják, ha felügyeletük biztosíto� , illetve
ha megfelelő útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, valamint ha megérte� ék
a készülék használatával járó veszélyeket.
• A készüléket és annak vezetékét tartsa távol a gyerekektől.
• Fémtárgyakat (pl. étkészlet) ne helyezzen a főzőlap felületére, mert felforrósodhatnak.



• A készülék nem irányítható külső időzítő vagy távirányító segítségével.
• Figyelmeztetés: a főzőlap felületei használat idején erősen felmelegszenek.
• A készülék kizárólag háztartási célra gyárto� ák. Kereskedelmi vagy más ipari célú használatra nem
alkalmas.
• Ha a berendezés nem működik megfelelően, leese� , meghibásodo� vagy vízbe ese� , ne használja azt.
• Ezt a készüléket ételkészítésre kivitelezték, ne használja fűtésre és egyéb más célra.
• Nedves kézzel és lábbal ne érjen a termékhez, sem annak vezetékéhez.
• A tápvezeték kihúzásakor a fogja meg a konnektort, ne a vezetéket húzza.
• Amennyiben a készülék használatához hosszabbítót vesz igénybe, olyan terméket válasszon, amely
megfelel a biztonsági előírásoknak és az ado� feszültségnek.
• A készüléket csak olyan konnektorba csatlakoztathatja, amely megfelel az érvényben lévő előírásoknak
és normáknak.
• A főzőlapot használat elő� nem kell előmelegíteni. Ez a termék azonnal meleg, amint bekapcsoljuk.
• A terméket nem ajánlo� egy óránál hosszabb ideig egyhuzamban használni. A túl hosszú használat
következtében lerövidülhet a készülék éle� artama.
• Használatkor a főzőlap fölö� tartsa be a minimális 50 cm‐es biztonsági távolságot, oldalirányból ez
a távolság 10 cm.
• Sem a gyártó, sem a forgalmazó nem vállal felelősséget a termék helytelen használatából kifolyólag
bekövetkeze� károkért és sérülésekért.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
A �sz�tás megkezdése elő� ügyeljen arra, hogy a főzőlap ki legyen húzva a konnektorból, mielő�
�sz�tani kezdjük, hagyjuk a készüléket 30 percig teljesen kihűlni.
A készülék nem tartalmaz olyan részeket, amelyeket a felhasználó o� honi körülmények közö� meg
tudna javítani. Csak az ado� felületre – üvegkerámia, zománc vagy rozsdamentes acél – ajánlo�
�sz�tószereket használjon. Ügyeljen arra, hogy a rongy, amellyel letörli a készüléket, ne legyen túl
vizes, nehogy  álló vizet hagyjon a terméken.
A vizes ronggyal való �sz�tás után ajánlatos a készüléket száraz papírtörlővel is á� örölni.
Ne használjon súrolóport vagy érdes felületű szivacsot, fém kaparót a készülék �sz�tásához.

RÉGI ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI BERENDEZÉSEK HULLADÉKKEZELÉSE
A terméken, annak tartozékain, csomagolásán vagy kísérőlevelén található áthúzo� kerekes kuka jel azt
szimbolizálja, hogy ezt a terméket külön kell gyűjteni annak elhasználódásakor, ezért ne dobja a közönséges
kukába, mivel elektromos hulladék. Kérjük, elhasználódáskor vigye el a hulladékot a legközelebbi elektronikus
berendezések megsemmisítésére szakosodo� hulladékudvarba, ahol ezt az berendezést szakszerűen
megsemmisí�k. Az Európai Unióban és a többi európai országban is a terméket külön kell gyűjteni annak
elhasználódásakor az erre szakosodo� gyűjtőhelyeken. Azzal, hogy biztosítja az elhasználódo� berendezés
hasznos éle� artamának végén a környeze� udatos újrahasznosítást, elősegí�a potenciálisan káros környeze�
és emberi egészségre gyakorolt hatások elkerülését, és lehetővé teszi aterméket alkotó alkatrészek

újrahasznosítását. Ezen anyagok újrahasznosítása a természe� erőforrások védelméül szolgál. Ebből az okból kifolyólag
kérjük, ne helyezze a háztartási hulladékkal együ� a közönséges kukába az elhasználódo� elektromos és elektronikai
berendezéseket. A hulladék szelektálására vonatkozó részletes tájékoztatásért forduljon a lakóhelyén lévő illetékes
hivatalhoz, a hulladékgazdálkodással foglalkozó intézményhez vagy az üzlethez, ahol aterméket vásárolta. További erre
vonatkozó részletet talál a hulladékgazdálkodásra vonatkozó 185/2001‐es törvényben, amely Csehországban van érvényben.
Az alábbi weboldalakon informálódhat a környeze� udatos újrahasznosításról: www.elektrowin.cz, www.remasystem.cz
és www.asekol.cz (e‐hulladék megsemmisítése). Amennyiben nem az előírások szerint jár el az elhasználódo� berendezés
megsemmisítését illetően, az hatályban lévő törvényi előírások értelmében megbírságolható.

Importőr:
GM electronic, spol. s r. o.
Křižíkova 147/77 | 186 00 Praha 8 | www.gme.cz



GARANCIA
Erre a termékre a megvásárlástól számíto� időpon� ól 24 hónapos garancia érvényes. Ez a jótállás akkor
érvényesíthető, ha a károsodás gyártási vagy anyaghiba mia� lépe� fel. A jótállás nem vonatkozik a terméket
ért olyan károsodásra, amely nem megfelelő installáció, baleset, nem rendeltetésszerű használat, természe�
katasztrófa, elégtelen vagy túlzo� áramellátás, a normálistól eltérő mechanikai vagy környeze� hatások, illetve
bármilyen illetéktelen szétszerelés, javítás vagy átalakítás következménye.
A termék megvásárlására és esetleges javítására vonatkozó számlákat és tanúsítványokat gondosan őrizze meg,
minimum 3 évig a minőségi garanciális és garancia utáni javítások lehetővé tétele érdekében.
Ne feledje, ez a készülék nem professzionális, hanem csak háztartási felhasználásul szolgál. A tény, hogy a termék
önnek nem tetszik vagy nem felel meg, nem ok a reklamációra. Amennyiben reklamálni szeretné a terméket,
mutassa fel a termékkel együ� a vásárlást igazoló bizonylatot is.

A készülék meghibásodása esetén vegye fel a kapcsolatot az eladóval, ahol a terméket vásárolta
vagy keresse fel az alábbi szakszervizt:

Szerviz: Interservis Liberec s r.o.
28. října 41, 460 07 Liberec 7
www.inter‐servis.cz
tel.: +420 482 771 547


