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Değerli Müşterimiz, 
Öncelikle doğa ve teknoloji dostu bir VESTEL ürününü tercih ettiğiniz 
için sizi kutlarız. Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen 
VESTEL, modern tesislerinde özenle üretilen, titiz kalite kontrollerin-
den geçirilen cihazınızı  kullanımınıza sunmaktadır.
Bu kullanım kılavuzu size cihazınızın kullanımında yol gösterecektir; ci-
hazınızın en ileri teknolojik çözümler içerdiğini ve kullanımının son de-
rece kolay olduğunu göreceksiniz. 
Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun 
yıllar hizmet edecektir. Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.
Bu ürün, çevreye saygılı VESTEL BEYAZ EŞYA A.Ş. tesislerinde, do-
ğaya zarar vermeden üretilmiştir.
Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler
Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve tüm fonksiyonlarından eksiksiz 
faydalanmak için, lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatli bir şekilde 
okuyunuz ve ileride tekrar incelemek için saklayınız. Kullanım kılavu-
zundaki talimatlara uyulmalıdır. Cihazınızın montaj işlemi sadece Vestel 
Yetkili Servisi’ne yaptırılmalıdır. Cihazınızın topraklaması yapılmalıdır. 

 UYARI... Ağır yaralanma ya da ölüm risklerini belirtir. 

        ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ... Yüksek gerilim risklerini belirtir. 

        DİKKAT... Ciddi yaralanma risklerini belirtir. 

        SERVİS... İşin yetkili teknik servis tarafından yapılması ya da 

İletişim Merkezi’nin aranması gerektiğini gösterir. 
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Güvenlik Uyarıları
Cihazı Kullanırken Dikkat 
Edilmesi Gereken Güvenlik 
Bilgileri

•	CİHAZINIZI KULLAN-
MADAN ÖNCE AÇIKLA-
MALARI DİKKATLİCE VE  
TAMAMINI OKUYUNUZ 
VE GEREKTİĞİNDE BAŞ-
VURMAK İÇİN UYGUN 
BİR YERDE SAKLAYINIZ. 
CİHAZ KILAVUZU BİR-
DEN FAZLA MODEL BİL-
GİSİ İÇİN OLUŞTURUL-
MUŞTUR. CİHAZINIZ, 
KILAVUZ İÇERİSİNDE 
BAHSEDİLEN ÖZELLİK-
LERİ İÇERMİYOR OLA-
BİLİR. OPERASYON KI-
LAVUZUNDA ŞEKİLLİ 
İFADELERİ OKURKEN 
DİKKAT EDİN.

•	Bu cihaz, denetim sağlanması 
veya cihazın güvenli bir şekil-
de kullanılması ve karşılaşılan 
tehlikelerin anlaşılması ile ilgili 
bilgi verilmesi durumunda, 
yaşları 8 ile üzerinde olan ço-
cuklar ve fiziksel, işitsel veya 

akli yetenekleri azalmış veya 
tecrübe ve bilgi eksikliği olan 
kişiler tarafından kullanılabilir. 
Çocuklar cihaz ile oynama-
malıdır. Temizleme ve kullanı-
cı bakımı çocuklar tarafından 
denetimsiz olarak yapılma-
malıdır.

•	Cihaz ve erişilebilir bölümle-
ri, kullanım esnasında sıcaktır. 
Isıtma elemanlarına dokun-
mamaya özen gösterilmelidir. 
Sürekli gözetim sağlanmı-
yorsa 8 yaş altındaki çocuklar 
uzak tutulmalıdır. 

•	 UYARI: Katı veya sıvı 
yağ ile ocakta dikkatsizce ya-
pılan pişirme işlemi tehlikeli 
olabilir veya yangına sebep 
olabilir, ASLA yangını su ile 
söndürmeye çalışmayınız, an-
cak cihazın devresi kapatılır ve 
sonra örneğin bir kapak veya 
bir yangın battaniyesi ile alev 
örtülür.

•	 UYARI: Yangın tehlikesi: 
Malzemeleri pişirme yüzeyin-
de muhafaza etmeyiniz.

•	 UYARI: Yüzey çatlak 
ise, elektrik çarpması ihtimali-
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ni önlemek için cihazın devre-
sini kapatınız.

•	Ocak kapağı bulunan ocak-
lar için talimatlar, açılmadan 
önce kapak üzerine dökülmüş 
herşey uzaklaştırılmalıdır. Ve 
ayrıca kapak kapatılmadan 
önce ocak yüzeyinin soğuma-
sı beklenmelidir.

•	Fırın kapı camını ve diğer yü-
zeyleri sert aşındırıcı  temizle-
yiciler ve keskin metal spatula 
ile temizlemeyiniz.

•	Bu işlemler yüzeylerin çizil-
mesine sebep olabilir. Bu çi-
zikler camların kırılması veya 
yüzeylerin zarar görmesine 
sebep olabilir.

•	 UYARI: Ambalaj malze-
meleri çocuklar için tehlikelidir. 
Bütün ambalaj malzemelerini 
çocukların ulaşamayacakları bir 
yerde muhafaza edin.

•	Ürününüz tüm kabul edilebilir 
yerel ve uluslararası standart-
lara ve yönetmeliklere uygun 
üretilmiştir.

•	 Bakım ve onarım çalış-
maları sadece yetkili ser-

vis teknisyenleri tarafından 

yapılmalıdır. Kurulumun ve 
bakımın yetkili olmayan tek-
nisyenler tarafından yapılması 
sizin için tehlikeli olabilir. Her-
hangi bir şekilde cihazın özel-
liklerini değiştirmek veya dü-
zenlemek tehlikelidir.

•	 UYARI: Kurulum önce-
si ürününüzün yerel dağıtım 
koşullarının (doğal gaz ve 
gaz basıncının ya da voltaj ve 
frekansının) ve cihaz ayarları-
nın uygun olduğundan emin 
olun. Bu cihaz için uygun ko-
şullar etikette belirtilmiştir.

•	 UYARI: Cihazınız kul-
lanım amacının dışında kul-
lanılması hasar veya tehlikeli 
durum yaratabilir ve cihazın 
garantisinin iptaline sebep 
olur. Bu şartlarda oluşabilecek 
hasarlar kullanıcı tarafından 
karşılanır.

•	 DİKKAT: Bu cihaz sade-
ce yemek pişirmek için ve ev 
tipi cihaz olarak tasarlanmıştır, 
başka herhangi bir amaç ya da 
başka bir cihaz ile kullanılma-
malıdır (Ticari şekilde ve ev 
tipi olmayan kullanım gibi ve 
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oda ısıtmada kullanım gibi.).
•	 Bu cihaz bir yanma ürün-

lerini tahliye tertibatına bağ-
lanmamıştır. Bu cihaz geçerli 
olan montaj yönetmeliklerine 
göre bağlanmalı ve tesis edil-
melidir. Havalandırma ile ilgili 
şartlara özel özen gösterilme-
lidir.

•	Eğer 15 sn sonunda ocak beki 
alev almaz ise, cihazı çalıştır-
mayı durdurun ve bulundu-
ğunuz odanın kapısını açın 
yada/ve yeniden çalıştırmak 
için en az 1 dakika bekleyin.

•	Eğer ürün üzerinde ülke sem-
bolü var ise bu açıklamalar 
geçerlidir. Eğer ürün üzerin-
de sembol yok ise, bu ülke-
nin kullanım şartlarına cihazın 
değiştirilmesiyle ilgili gerekli 
talimatları verecek teknik ta-
limatlara başvurmak için ge-
reklidir.

•	Güvenliğinizi sağlamak için 
tüm olası güvenlik önlemleri 
alınmıştır. Cam kırılabilece-
ğinden temizlik yaparken çi-
zilmeleri önlemek için dikkatli 
olunmalıdır. Aksesuarlar ile 

cihaza darbe uygulamaktan 
kaçınılmalıdır.

•	 Kurulum sırasında elekt-
rik kablosunun zarar gör-

mediğinden emin olunmalıdır. 
Eğer elektrik kablosu zarar 
görürse, üretici (servis veya 
yetkili kişi) tarafından kaza ris-
kini önlemek için  değiştiril-
melidir.

•	Eğer cihazın  pişirme yüzeyi 
camdan ise;

•	 DİKKAT: “Pişirme yüze-
yindeki camın kırılması duru-
munda”:

•	 Derhal tüm gazlı yanıcı-
ları, elektrikli yanıcıları kapatın 
ve cihazı güç kaynağından     
izole edin.

•	Cihazın yüzeyine dokunma-
yın.

•	Cihazı kullanmayın.
•	İndüksiyon ocaklarda bıçaklar, 

çatallar, kaşıklar ve kapaklar 
gibi metal cisimler ısınabile-
cekleri için ocak yüzeyi üzeri-
ne konulmalıdır.

•	İndüksiyon ocaklarda kulla-
nımdan sonra ısıtıcıları kont-
rol düğmesinden kapatınız ve 
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tencere dedektörüne güven-
meyiniz.

•	Ocak çalışırken,ocağın alt yü-
zey sıcaklığı artabilir.Bundan 
dolayı ürünün altına bir sepe-
ratör monte edilmelidir.

•	Ocak çalışırken,ocağın alt yü-
zey sıcaklığı artabilir.Bundan 
dolayı ürünün altına bir sepe-
ratör monte edilmelidir.

Kurulumda Dikkat Edilmesi 
Gereken Güvenlik Bilgileri

•	Cihazı, kurulumu tamamlan-
madan çalıştırmayınız.

•	Bu cihaz yetkili bir teknisyen 
tarafından kurulmalı ve kulla-
nıma alınmalıdır. Yetkisiz kişi-
ler tarafından yapılmış hatalı 
yerleşim ve kurulumdan kay-
naklanabilecek herhangi bir 
zarardan üretici firma sorumlu 
değildir.

•	 Cihazı açtığınızda, taşın-
ma sırasında herhangi bir 

zarar görmediğinden emin 
olunuz. Herhangi bir kusur ol-
ması durumunda cihazı kul-

lanmayınız ve derhal yetkili 
servisini arayın. Paketlemede 
(naylon,zımba, strafor… vs) 
çocuklara zararlı olabilecek 
malzemeler kullanıldığından 
bu malzemeler toplanmalı ve 
derhal atılmalıdır. Bu ambalaj 
yürürlükte olan mevzuata 
göre atık hale getirilmelidir

•	Cihazı atmosferik etkiler-
den koruyunuz. Güneş, 
yağmur, kar ve benzeri et-
kilere maruz bırakmayınız. 

•	Cihazın bulunduğu kabinin 
malzeme dayanım sıcaklığı en 
az 100°C olmalıdır. 

Kullanım Sırasında 

•	Yanıcı veya patlayıcı madde-
leri cihaz kullanım sırasınday-
ken cihazın yakınına koyma-
yın.

•	Katı veya sıvı yağlar ile pişir-
me yaparken pişiriciyi yalnız 
bırakmayın. Yağlar aşırı ısın-
ma durumuna yangına neden 
olabilir. Yağdan kaynaklanan 
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alevlere su dökmeyin. Böyle 
bir durum meydana geldiğin-
de; alevi boğmak amacıyla; 
tencereyi veya tavayı kapak 
ile kapatın.

•	Tencereleri her zaman pişirme 
bölgesinin merkezi üzerinde 
konumlandırın ve tutamak-
larını devrilme ve çarpmaya 
karşı güvenli konumda tutun.

•	 UYARI: Eğer uzun süre 
cihazı kullanmayacaksanız, ci-
haz fişini çekiniz. Kontrol düğ-
melerini kapalı tutun. Ayrıca, 
cihazı kullanmadığınızda; gaz 
vanasını her zaman kapalı tu-
tun.

•	Cihazı kullanmadığınızda ku-
manda düğmelerinin her za-
man  “0” (durdur) konumun-
da olduğundan emin olun.

•	 UYARI: “Bir gaz pişirme 
cihazının kullanılmasıyla, bu-
lunduğu odada nem, ısı ve 
yanma ürünleri ortaya çıkar. 
Özellikle cihaz kullanımday-
ken mutfağın iyi havalandırıl-
dığından emin olunuz, doğal 
havalandırma deliklerini mu-
hafaza ediniz veya bir meka-

nik havalandırma tertibatı tak-
tırınız (fırın üstü aspiratör).

•	Cihazın uzunca bir müddet 
yoğun kullanımı ilave bir ha-
valandırma isteyebilir, örne-
ğin; bir pencerenin açılması 
veya daha etkili havalandırma 
varsa mekanik havalandırma 
seviyesinin yükseltilmesi gibi.

Temizlik ve Bakım Yaparken 
Dikkat Edilmesi Gereken 
Güvenlik Bilgileri

•	Her zaman, temizleme ya da 
bakım işlemlerinden önce ci-
hazı kapatın. Cihaz fişi çıka-
rıldıktan veya ana kumanda 
anahtarları kapatıldıktan sonra 
temizlik ve tamir işlemlerini 
yapabilirsiniz.

•	Kontrol kumanda panelini te-
mizlemek için kontrol düğmele-
rini sökmeyin.

•	Cihazınızın verimliliği ve güven-
lik bakımı için, biz  daima orijinal 
yedek parça kullanımını ve ihti-
yaç halinde sadece bizim yetkili 
servislerin çağrılmasını tavsiye 
ediyoruz.

•	Asla yüksek basınçlı temizleyici 
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veya buhar püskürtücü kullan-
mayın. Fırınınızı buharlı temizle-
yiciler kullanarak temizlemeyin.

•	Cihazı “Temizlik ve Bakım” 
bölümünde anlatıldığı gibi 
düzenli bir şekilde temizleyin. 
Yetersiz temizlik durumunda 
yüzey hasar görebilir ve cihaz 
zamanla paslanabilir.

•	Cihazın yüzeylerini sert aşın-
dırıcı temizleyiciler ve keskin 
metal spatula ile temizleme-
yin.

•	Orjinal yedek parça kullanıl-
mamasından kaynaklanan 
ürün arızalarında şirketimiz 
sorumlu tutulamaz.

•	Bu işlemler yüzeylerin çizil-
mesine sebep olabilir. Bu çi-
zikler camların kırılması veya 
yüzeylerin zarar görmesine 
sebep olabilir.

•	Cihazı temizlemek için buhar-
lı temizleyici kullanmayınız.

•	Cihazı düzenli olarak silin ve 
yemek kalıntılarını temizleyin.

•	Bu cihaz temiz tutulmadığı 
takdirde, yüzeyinin kalitesi 
düşerek cihazın kullanım öm-
rünü olumsuz etkileyebilir ve 

tehlikeli durumlara sebep ola-
bilir.

•	 UYARI:Elektrik çarp-
ması riskini yok etmek için 
lamba değiştirmeden önce 
cihazın elektrik bağlantısının 
kesildiğinden emin olunmalı-
dır. 

•	Ürününüz tüm kabul edilebilir 
yerel ve uluslararası standart-
lara ve yönetmeliklere uygun 
üretilmiştir.

•	Ocak alt tablasının yüzeyin-
de sıcaklık, çalışma boyunca 
artabilir. Bu nedenle, ocak alt 
yüzeyine dokunmayı engelle-
yecek şekilde bir bölme yer-
leştirilmelidir.

Taşıma ve Nakliye Sırasında 
Dikkat Edilmesi Gereken 
Güvenlik Bilgileri

•	Taşıma ve nakliye sırasında 
cihazın orjinal kutusu var sa 
kutuya koyun, orjinal kutu su 
yoksa dış yüzeylere(cam ve 
boyalı yüzeyler) gelebilecek 
darbelere karşı önlem alın.
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•	Taşıma sırasında cihazınızı 
normal konumda tutun ve 
üzerine hiçbir yük koymayın.

•	Cihazı nakliye sırasında dü-
şürmeyin ve darbelere karşı 
koruyun.

•	Ürünün müşteriye teslimin-
den sonra taşıma sırasında 
oluşan arızalar ve hasarlar ga-
ranti kapsamına girmez.

•	Taşınma sırasında gazlı ocak, 
şapka ve kafalarını ve ocak 
ızgaralarını pişirme tablasına 
bantlayın.

 
Cihazınızı Kullanırken Şu 
Hususlara Dikkat Edin 

•	Cihazınızı mutlaka topraklı 
hat ile kullanın.

•	 Cihazın gaz hortumunu 
ve elektrik kablosunu sı-

cak yerlere yakın koymayın. 
Ocak yakınından geçirmeyin. 
Elektrik kablosu hasar gördü-
ğünde en yakın VESTEL Yet-
kili Servisi’ ne başvurun.

•	Saatli modellerde  ilk kulla-
nımda veya elektrik kesintil-
rinde saati mutlaka ayarlayın.

Sorumluluk Sınırlaması

Bu kılavuzda yer alan tüm tek-
nik bilgiler, kullanım talimatları, 
cihazın çalıştırılması ve bakı-
mı, cihazınızla ilgili son bilgileri 
içerir. Üretici firma, bu kullanım 
kılavuzundaki talimatlara uyul-
maması, cihazın kullanım amacı 
dışında kullanılması, yetkili ol-
mayan onarım işlemleri, cihaz 
üzerinde izin verilmeyen deği-
şikliklerin yapılması ve üretici 
firma tarafından onaylanmamış 
yedek parçaların kullanılması 
nedeniyle oluşabilecek hasar ve 
yaralanmalar  için herhangi bir 
sorumluluk kabul etmez.
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Teknik Özellikler

Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirile-
bilir.

Model AOB-6029
Ürün Boyutları
Yükseklik x Genişlik x Derinlik mm 53 x 590 x 520
Banko Boşaltması Boyutları
Genişlik x Derinlik mm 560 x 490
Ocak Özellikleri
Ø160 mm Isıtıcı Kafa W 1400-1800
Ø200 mm Isıtıcı Kafa W 2100-2500
Diğer Özellikler
Toplam Güç Tüketimi Kw 7,4
Voltaj V 230V~
Paket  Boyutları( Genişlik x 
Derinlik x Yükseklik)

mm 624x580x142

Net Ağırlık Maksimum kg 10,4
Brüt Ağırlık Maksimum kg 11,3

Uyumluluk Bilgileri 
•	 Bu cihaz aşağıdaki direktiflere uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir.
•	Alçak gerilim direktifi 2006/95/AT
•	 EMU direktifi 2004/108/AT
•	CE markalama direktifi, 93/68/EEC
•	 Ev tipi fırınların enerji etiketi direktifi 2002/40/AT
•	Ürün PCB içermez.
•	 AEEE Yönetmenliği’ne uygundur.
•	 Bu ürün 2004/108/AT (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği) 

ve 2006/95/AT  (Alçak Gerilim (LVD) yönetmeliği) sayılı  Avrupa 
CE Direktiflerine uygundur.

•	Gaz yakan ev tipi cihazların genel güvenliği standartı TS EN 30-1-1
•	  Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik EşyalarınKontrolü Yönetmeliği’ne     

Uygundur.
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Genel Görünüm

1 - İndüksiyon ocak  yüzeyi
2- Dokunmatik kumanda ünitesi
3 - İndüksiyon ısıtıcı
4 - Bridge zone ısıtıcı

Bu görsel yalnızca cihazın parçaları hak-
kında bilgilendirme amaçlıdır. Parçalar ci-
haz modeline göre farklı olabilir. Resimler 
temsilidir.

1

4

2 3 



13

En kaliteli parçalar ve malzemeler ile üre-
tilen bu modern, fonksiyonel ve pratik 
ürün; ihtiyaçlarınıza her bakımdan cevap 
verecektir. İlerleyen zamanlarda herhangi 
bir  sorun yaşamamanız ve başarılı sonuçlar 
alabilmeniz için mutlaka bu kılavuzu oku-
malısınız. Aşağıdaki bilgiler, doğru yerleş-
tirme ve servis işlemleri için gerekli olan 
kurallardır. 
Bu ürün elektrik aksamları içerdiği için, 
ürünün ilk montaj ve devreye alınması iş-
leminin veya söz konusu ise taşınma işlemi 
sonrası montajının Vestel Yetkili Servisle-
ri tarafından yapılması gereklidir. Aksine 
durumlarda meydana gelebilecek sorun-
lardan üretici ya da dağıtıcı firma sorumlu 
tutulamaz.
Kurulumdan önce, yerel gaz dağıtım koşul-
larının ve cihaz ayarlarının birbirine uygun 
olduğundan emin olunuz.
Ocağınızı ambalajından çıkardıktan sonra, 
ocağın zedelenmemiş olduğundan emin 
olunuz. Eğer herhangi bir hasar olduğun-
dan şüphelenirseniz cihazı kullanmayınız 
ve derhal VESTEL Yetkili Servisi ile irtibata 
geçiniz.
Cihaz bir tezgah  üzerine konumlandı-
rılmalıdır. Cihazın kullanıcısı bu talimata 
uygun olarak Cihaz Güvenliği Kanunu ve 
Uygulanabilir Yönetmelikler uyarınca ciha-
zın düzgün kurulum ve çalışmasından  so-
rumludur.

UYARI
Bu ürünün elektrik bağlantısı, bu kılavuzda-
ki talimatlara ve yürürlükteki düzenlemele-
re uygun olarak yetkili bir servis elemanınca 
yapılmalıdır. Uygun olmayan bir bir bağ-
lantı ve kurulum sonucunda garanti geçer-
sizdir. Bu cihaz, mutlaka topraklanmalıdır.

Kurulum güvenliği

Ürünün üzerinde yer alan her türlü yüzey, 
cihaz yüzeyinden en az 65 cm uzakta ol-
malıdır.
Aspiratörler üreticisinin talimatlarına uy-
gun yerleştirilmiş olmalıdır.
Ürünün arkasıyla temasta olan duvar, alev 
almaz bir malzemeden yapılmış olmalıdır.
Ürüne bağlanacak elektrik besleme kablo-
su 2 metreden uzun olmamalıdır.

Ürünün mutfak tezgahına 
yerleştirilmesi

Ürün, en az 90ºC ye dayanıklı herhangi bir 
mutfak tezgahına yerleştirilebilir.
Tezgahta bir sonraki sayfada yer alan resim-
deki ölçülerde bir boşaltma açtırın. Ürünün 
kenarları ile komşu duvarlar üründen en az 
60 mm uzakta olacak şekilde boşaltma ko-
numlandırılmış olmalıdır.
Ürün altına denk gelen bölümde üstü açık 
bir çekmece olmamalıdır. Ürünün altında 
mobilya olacaksa tezgah düzlemi altından 
en az 175 mm uzakta yatay bir plaka yer-
leştirilmelidir. Bu plaka ile ürün arası boş 
olmalı, bu bölümde herhangi bir nesne 
yerleştirilmemeli, saklanmamalıdır. 
Ürün, 25 ile 40 mm kalınlıkta bir tezgaha 
monte edilebilir.

Kurulum ve Kullanıma  
Hazırlık
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Min. 20mm

Yan Duvarlar A(mm) B(mm)
Ahşap 40 40
Beton veya Alatur-
ka kiremit seramik

25 25

Yan Duvarlar A(mm) B(mm)
Ahşap 40 40
Beton veya Alatur-
ka kiremit seramik

25 25
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Mutfak tezgahı üzerindeki boşaltmaya 
ürünü kenarlarından hafifçe bastırarak yer-
leştirin.

Ürünün altında bir ankastre fırın varsa, 
üründen tam performans alabilmek için 
aşağıdaki şekilde ifade edildiği gibi bir ha-
valandırmaya izin verecek biçimde mutfak 
mobilyasında düzenleme yapılmalıdır.

Mutfak tezgahının ön kısmında tezgahın 
altından en az 5 mm yüksekliğinde bir boş-
luk bırakılmış olmalıdır.
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Ocağınızın  Elektrik  
Bağlantısı

Elektrik bağlantısını yaparken aşağıdaki hu-
suslara dikkat ediniz.

•	 Şebeke gerilimi, ürünün alt kapağında 
yer alan kapasite etiketinde yazılı geri-
limle aynı olmalıdır.

•	 Ürünün bağlanacağı elektrik tesisatı, ka-
pasite etiketinde yazılı güç değerini taşı-
yacak nitelikte olmalıdır.

•	 Ürünün bağlanacağı elektrik tesisatı, yü-
rürlüktükteki düzenlemelere uygun bir 
toprak hattına sahip olmalıdır.

•	 Ürünün bağlanacağı sigorta kutusu, 
ürün yerine yerleştirildikten sonra ra-
hatlıkla erişilebilecek bir yerde olmalıdır. 

•	 Ürünün bağlanacağı elektrik tesisatında, 
ürüne özel sigortalı anahtar ve şebeke 
bağlantı kablosu yoksa, ürün yerine yer-
leştirilmeden önce gerekli tesisat yetkili bir 
elektrikçi tarafından hazırlanmış olmalıdır.  
 
Ürüne ana sigorta kutusundan gelen hat, 
32 A lik bir sigortaya bağlı olmalıdır. Hat, 
uygun bir kablo ile faz ve nötr hattı ayrı 
çift kutuplu sigortalı bir anahtara bağlı 
olmalıdır.

•	 Sigortalı anahtar, ürünün üzerinde değil, 
sağ ya da sol yanında ve tezgahın üzerin-
de yerleştirilmiş olmalıdır. Sigortalı anah-
tar, duvar üzerinde yerden yaklaşık 61 cm 
yukarıda ve ürünün arkasında yer alacak 
bir klemens kutusuna bağlanmalıdır. 
Ürünün elektrik besleme kablosunun bir 
ucu bu klemens kutusuna, diğer ucu ise 
ürünün alt kapağı üzerinde yer alan ter-

minal kutusuna bağlanmalıdır. Besleme 
kablosundan terminal kutusuna yapıla-
cak bağlantı için, kutu kapağı açılmalı ve 
aşağıda verilen bağlantı şeması dikkate 
alınmalıdır.

•	 Elektrik besleme kablosu, direkt ısı kay-
naklarından uzak konumlandırılmalı ve 
hiç bir zaman oda sıcaklığının 50 derece 
üzerinde sıcaklığa maruz bırakılmamalıdır. 
 
 
Elektrik bağlantı şeması

•	 Elektrik besleme kablosu, H05VV-F, 
3x2,5mm / 60227 IEC 53 uyumlu olma-
lıdır. Aşağıda verilen bağlantı şeması, 
ürünün arka kapağı üzerinde de yer al-
maktadır.

•	 Topraklı priz cihazın yakınında olmalıdır.  
Kesinlikle uzatma kablosu kullanılmama-
lıdır.

•	 Besleme kablosu ürünün sıcak yüzeyine 
temas etmemelidir.

•	 Besleme kablosunun zarar görmesi ha-
linde, mutlaka VESTEL Yetkili Servisini 
arayın. Kablo, Yetkili Servis tarafından 
değiştirilmelidir.

•	 Yanlış elektrik bağlantısı cihaza zarar ve-
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rebilir. Böyle bir zarar garanti kapsamın-
da değildir.

•	 Her bakımdan önce cihazın fişini çekiniz. 
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Indüksiyon Ocağınızın 
Kullanımı

Bu üründe, sadece indüksiyon ocaklarına 
uygun pişirme kapları kullanın.

Ürüne enerji verildiğinde, bütün gösterge-
ler anlık olarak çalışır. Bundan sonra ürün, 
bekleme moduna geçer ve artık kullanıl-
maya hazırdır.

Ürün, dokunmatik sensörler aracılığı ile 
kontrol edilmektedir. Her bir sensör, doku-
nularak aktive edildiklerinde bir ses sinyali 

1.Isıtıcı ayarı ve zamanlayıcı arttırma
2. Isıtıcı seviye göstergesi
3. Sol üst seçim tuşu
4. Zamanlayıcı süre göstergesi
5. Sağ üst seçim tuşu
6. Tuş kilidi
7. Tuş kilidi uyarı lambası
8. Durdurma
9. Isıtıcı ayarı ve zamanlayıcı azaltma
10. Sol alt seçim tuşu
11. Zamanlayıcı seçim tuşu
12. Sağ alt seçim tuşu
13. Hızlı Isıtma
14.Açma-kapama 

Ocağın Kullanımı
Dokunmatik Kumanda Panosu

1 

98 14131210

32

11

4 5 6 7
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verirler.

Cihazı açma

Cihaz, açma / kapama    tuşuna doku-
nulduğunda açılır. Bütün ısıtıcı göstergeleri 
sağ alt kenarında noktası yanıp sönen dura-
ğan bir "0" gösterir (20 saniye içinde hiç bir 
pişirme bölgesi seçilmezse, ocak otomatik 
olarak kapanır).

Cihazı kapama
Cihaz, açma / kapama     tuşuna doku-
nulduğunda her ne durumda olursa olsun 
kapanır.

Açma / kapama     tuşunun daima ön-
celiği vardır.

Pişirme bölgelerini açma
Üzerinde pişirme yapmak istediğiniz böl-
genin ısıtıcı seçme   tuşuna dokunun. 
Seçilen pişirme bölgesinin noktası yanıp 
sönmeyi durdururken, diğer bölgelerin ya-
nıp sönen noktaları kaybolur.

Isıtıcı seçme tuşunu ya da ısıtıcı ayarını 
azaltma  ve   tuşunu kullanarak ısıtma 
derecesini seçin. Isıtıcı, şimdi pişirme yap-
maya hazırdır. En hızlı kaynatma süresi için 
"9" u seçin, daha sonra gerekli gördüğünüz 
düşük ayara getirin.

Pişirme bölgelerini kapama
Isıtıcı seçme  tuşuna basarak kapa-
mak istediğiniz pişirme bölgesini seçin.                                    

 Tuşunu kullanarak ısıtma ayarını "0" a 

indirin (Ayrıca    ve   tuşlarına aynı 
anda basarak ısıtma ayarını "0" a indirebi-
lirsiniz).
Pişirme bölgesi sıcak olduğunda ilgili gös-
tergede "0" yerine "H" gösterilir.

Bütün pişirme bölgelerini 
kapama
Bir kerede bütün pişirme bölgelerini kapa-
mak için, açma / kapama    tuşuna basın.
Bekleme modunda, sıcak olan bütün pişir-
me bölgelerinin göstergelerinde "H" görü-
nür.

Hızlı ısıtma fonksiyonu
Pişirme seviyesi ayarlanan pişirme bölge-
sinde, ayarlanan sıcaklığa hızlı bir şekilde 
ulaşması isteniyor ise, seviye ayarlandıktan 
sonra P tuşuna basılarak Hızlı Isıtma Fonk-
siyonu devreye alınır. Hızlı Isıtma devrede 
olduğu sürece ilgili göstergede seviye de-
ğeri ve P uyarısı sırayla gösterilir. Ayarlanan 
sıcaklığa ulaştığında Hızlı Isıtma otomatik 
olarak devredışı kalır ve göstergede P uya-
rısı görünmez. 

Sıcak yüzey ikazı
Sıcak yüzey göstergesi, ilgili pişirme bölge-
sinde cam yüzeyin sıcaklığının dokunmak 
için tehlikeli olduğunu gösterir.
Pişirme bölgesi kapandıktan sonra, bu böl-
geye ait göstergede pişirme bölgesinde 
cam yüzey sıcaklığı önceden tayin edilmiş 
olan kritik sıcaklık değeri altına inene dek 
"H" gösterilir.

Bridge pişirme bölgesini 
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açma 
Bridge pişirme bölgesi, pişirme  bölge-
lerinin ikili birleştirilebilir olarak kullanılma-
sıdır, oval şeklinde tencereler için idealdir. 

Sol arka ve sol ön ısıtıcı seçme tuşuna aynı 
anda basın. Seçilen bridge bölgesinin nok-
tası sabit olarak kalır. Sol kısımdaki göster-
geler ‘b’ ve ‘r’ olarak yanar. Isıtma ayarı yük-
seltme + ve ısıtma ayarı azaltma – tuşlarına 
basarak ısıtma derecesi seçilir.

Bridge pişirme bölgesini 
kapatma 
Bridge pişirme bölgesi sol arka veya sol ön 
ısıtıcı seçme tuşlarından herhangi birine 
basılarak seçilir. Isıtma ayarı azaltma tuşuna 
– basarak ısıtma seviyesi ‘0’ a getirilir.  Veya 
‘+’ ve ‘-‘ tuşlarına aynı anda basarak ısıtma 
bölgesi kapatılır. Eğer bridge pişirme alanı 
sıcaksa ısıtıcı göstergesinde ‘H’ gösterilir.

Hazır pişirme fonksiyonu 
Kaynatma, kızartma,sıcak tutma ve çikolata 
eritme fonksiyonlarını aktif etmek için, sağ 
üst veya sağ alt ısıtıcı seçim tuşlarına ard 
arda basınız. Kaynatma ve kızartma fonk-
siyonları birlikte aynı anda çalışamaz ancak 
kaynatma veya kızartma fonksiyonları ça-
lışırken ikaz sesi geldiği anda diğer gözü 
kaynatma veya kızartma fonksiyonlarında 
kullanabilirsiniz.Hazır pişirme fonksiyonu-
nu deaktif etmek için ısıtıcı seçim gözüne 
bir defa basılır.

Kaynatma fonksiyonu
Kaynatma fonksiyonu suyu kaynatmayı ve 
kaynama noktasında tutmayı sağlar. Fonk-

siyonu aktif etmek için ısıtıcı seçim tuşlarına 
ard arda 2 kere basılır. Kaynatma fonksiyo-
nu aktif olduğu anda ilgili ısıtma alanı gös-
tergesinde ‘b’ gösterilir. Su kaynadığı anda 
ürün ikaz sesi verir ve kaynama noktasında 
çalışmaya devam eder.

 

 
 
Sağ arka ısıtıcı göstergesi kaynatma fonksi-
yonunu gösterir

Kızartma fonksiyonu
Kızartma fonksiyonu kızartma için gerek-
li sıcaklığı yağı 160°C’de tutmayı sağlar. 
Fonksiyonu aktif etmek için ısıtıcı seçim 
tuşlarına ard arda 3 kere basılır. Kızartma 
fonksiyonu aktif olduğu anda ilgili ısıtma 
alanı göstergesinde ‘F’ gösterilir. Ürün belli 
bir süre sonra ikaz sesi verir. İkaz sesi yağın 
kızartmaya hazır olduğunu bildirir.

 
 
 
 

Sağ ön ısıtıcı göstergesi kızartma fonksiyo-
nunu gösterir.

 
Sıcak tutma fonksiyonu
Sıcak tutma fonksiyonu, yemeği 50°C ya-
kınlarında tutmayı sağlar. Fonksiyonu aktif 
etmek için ısıtıcı seçim tuşlarına ard arda 4 
kere basılır. Sıcak tutma fonksiyonu aktif ol-
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duğu anda ilgili ısıtma alanı göstergesinde 
‘u’ gösterilir.

Sağ arka ısıtıcı göstergesi kızartma fonksi-
yonunu gösterir.

Çikolata eritme fonksiyonu
Çikolata eritme fonksiyonu çikolata veya 
benzer ürünleri eritmeyi sağlar.  Fonksiyo-
nu aktif etmek için ısıtıcı seçim tuşlarına ard 
arda 5 kere basılır. Çikolata eritme fonk-
siyonu aktif olduğu anda ilgili ısıtma alanı 
göstergesinde ‘c’ gösterilir
 
 

 
 
 
 
Sağ ön ısıtıcı göstergesi kızartma fonksiyo-
nunu gösterir

** Fonksiyonların süresi ve pişirme perfor-
mansı yemeğin miktarına ve tencerenin 
kalitesine göre değişiklik sağlayabilir. Hazır 
pişirme fonksiyonları ile en iyi performans 
1,5 litre su ve 0,5 litre yağ ile sağlanmıştır.

Durdurma fonksiyonu
Durdurma fonksiyonu, bütün pişirme böl-
gelerin gücünün düşürülmesini sağlar. Dur-
durma fonksiyonu kapatıldığında, pişirme 
bölgeleri bir önceki çalışmasına aynı ısıtıcı 
seviyesi ile  devam eder. 
Eğer durdurma fonksiyonu kapatılmaz ise, 

ürün 30 dakika sonra kapanır.
 Durdurma fonksiyonunu açmak için    

tuşuna basılır. Açık olan ısıtma alanındaki 
güç seviye 1 olur ve ısıtma göstergelerinde 
‘’II’’ gösterilir.
Durdurma fonksiyonunu kapatmak için    
tuşuna basılır. Isıtma göstergelerindeki 
‘’II’’ gösterge kaybolur ve ısıtıcılar bir önce 
kaldığı seviyeden çalışmaya devam eder.  

Güvenlik için kapama 
fonksiyonu
Her pişirme bölgesi aşağıdaki tabloda ve-
rilen ısıtma ayarına göre önceden tanım-
lı süre sonunda güvenlik amacıyla şayet 
ısıtma seviyesi bu esnada değiştirilmezse 
otomatik olarak kapatılır. Pişirme bölgesi-
ne ait ısıtma ayar seviyesinde yapılacak her 
değişiklik maksimum çalışma süresini baş-
langıç değerine geri döndürür. Maksimum 
çalışma süresi seçili olan ısıtma seviyesine 
bağımlıdır.

Isıtma ayarı  Maksimum 
çalışma süresi

1 - 2 6 saat
3 - 4 5 saat
5 4 saat
6 - 9 1,5 saat

Çocuk kilidi
Cihaz açıldıktan sonra, çocuk kilidi fonksi-
yonu çalıştırılabilir. Çocuk kilidini açık hale 
getirmek için, aynı anda    ve  kontrol 
tuşuna basılmalı ardından    tuşuna bası-
larak çocuk kilidi açık  hale gelir. Bütün ısıtıcı 
göstergelerinde "L" belirir ve artık kontrol-
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ler değiştirilemez.  Bir pişirici bölgesi ça-
lışmaz durumda ve sıcaksa göstergesinde 
ardışık olarak "L" and "H" gösterilir.

Cihaz, kapatılıp açılsa dahi kilit iptal edilene 
dek kilitli konumunu sürdürür.

Çocuk kilidini iptal etmek için, ilk ola-
rak cihazı kapalı ise açık konuma geti-
rin.  Cihaz açıldıktan sonra, çocuk kilidi 
fonksiyonu çalıştırılabilir. Çocuk kilidini 
iptal etmek için, aynı anda    ve                                                        
kontrol tuşuna basılmalı ardından  tuşu-
na basılarak çocuk kilidi iptal edilir.  Bütün 
ısıtıcı göstergelerinden "L" kaybolur ve ci-
haz kapatılır.

Tuş Kilidi
Tuş kilidi fonksiyonu ocağınızın çalışması 
durumunda kontrol panelini kilitlemek için 
kullanılır, tuş kilidi devrede iken yanlızca 
açma/kapama (     ) tuşu çalışır.

Tuş kilidini açmak için en az 2 saniye sürey-
le (  ) tuşuna basılı tutun. Sesli bir sinyal 
ile tuş kilidi çalışacaktr. Tuş kilidi ikaz lamba-
sı yanacak ve kontrol paneli kilitlenecektir. 

Saat fonksiyonu
Süre en az 1 dakika en fazla 99 dakika olarak 
ayarlanabilir. İki farklı kullanım şekli vardır.

Süre hatırlatma fonksiyonu
Süre hatırlatma fonksiyonu, bütün pişirme 
bölgeleri kapalı iken kullanılabilir. Saat gös-
tergesi sağ alt köşesinde yanıp sönen nokta 
ile "00" şeklinde kalan süreyi gösterir.
İlk çalıştırma ve artan yönde süre ayarı için 

saat ayar    tuşuna, süreyi arttırmak için  
  tuşuna basılır. Süreyi azaltmak için de 

saat süresini azaltma  tuşuna basın.  
Ayar aralığı, 0-99 dakika arasındadır. 10 
saniye içinde herhangi bir başka işlem ya-
pılmazsa, süre hatırlatma fonksiyonu açık 
olur ve yanıp sönen nokta kaybolur. Fonk-
siyon ayarlandıktan sonra, süre ayarlanan 
değerden geri sayıma başlar. 
Süre sona erdiğinde, ses sinyali verilir ve 
saat göstergesi yanıp sönmeye başlar. 
Ses sinyali 30 saniye  sonunda otomatik 
olarak kesilir ya da sinyal verilirken her-
hangi bir tuşa dokunulduğunda sinyal 
durdurulur.
Süre hatırlatma fonksiyonu ayarı, herhan-
gi bir zaman saat ayar     tuşuna ya da 
saat süresini azaltma  tuşuna basılarak 
değiştirilebilir. Cihazı açma / kapama   
tuşuna basmak, süre hatırlatma fonksiyo-
nunu da iptal edecektir.

Pişirme bölgesi saat 
fonksiyonu
Cihaz açıldığında, her bir pişirme bölgesi-
ne birbirinden bağımsız olarak saat fonk-
siyonu atanabilir. Hazır pişirme fonksiyon-
ları için pişirme bölgesi saat fonksiyonu 
açık değildir.

Saat, pişirme bölgesi için ayarlanan süre 
sonunda bölgeyi kapatma şeklinde kul-
lanılır. Bunun için önce pişirme bölgesini 
ve ısıtma seviyesini seçin sonra saat ayar  

 tuşuna basın. Artan yönde süre artırı-
mı için    tuşuna basmaya devam edin. 
Süreyi azaltmak için(timer süresi azaltma)                                                  

 tuşuna basın. Saat göstergesi “00” et-
rafında pişirme bölgesine uygun konum-
da  hangi bölge için süre ayarlandığını 
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gösterir nokta belirecektir.
Son işlemden 10 saniye sonra saat göster-
gesi, şayet birden fazla bölge için program-
lama yapılmışsa süresi en az kalan bölgenin 
süre sayımına dönecektir.

Bir pişirme bölgesi için süre sona erdiğin-
de, ses sinyali verilir ve saat göstergesi hem 
“00” hem de hangi bölge için süre sona 
ermişse o bölgeye ait yanıp sönen nokta 
gösterir. Programlanan pişirme bölgesi ka-
patılır, bölge üzerinde cam sıcak ise bölge-
nin göstergesinde “H” gösterilir.

Ses sinyali ve saat göstergesindeki yanıp 
sönen nokta ya herhangi bir tuşa basıldı-
ğında ya da 30 saniye sonunda otomatik 
olarak kapatılır.

Sesli uyarı fonksiyonu
Cihaz çalışırken aşağıda belirti-
len durumlarda şu sesler duyulur: 
Normal tuş operasyonlarında kısa bir sinyal.
10 saniyeden daha uzun süren ve sürekli tuş 
operasyonlarında uzun ve kesikli bir sinyal.

 
 
Tavsiyeler ve İpuçları
Pişirme kapları

•	 Pişirme bölgesi ile aynı çapta kalın, düz 
ve pürüzsüz tabanlı pişirme kapları kulla-
nın. Bu pişirme zamanlarını iyileştirecek-
tir.

•	 Çelik, emaye kaplı çelik, döküm ya da 
paslanmaz çelik (indüksiyon ocaklarla 

kullanıma uygun olarak üreticisi tarafın-
dan etiketlenmiş) pişirme kapları en iyi 
sonucu  verecektir.

•	 Emaye kaplı çelik, bakır ya da aluminyum 
kaplı tabana sahip pişirme kapları cam 
yüzeyde metalik bir kalıntı bırakabilir. 

•	 Bu her kullanımdan sonra temizlenmez-
se, sonra çıkarmak güç olabilir.

•	 İndüksiyon ocağa uygun pişirme kapları-
nın tabanına mıknatıs yapışır. Bu metodla 
kabınızın uygunluğunu kontrol edebilirsi-
niz.

•	 Pişirme kabı, pişirme bölgesinin ortasına 
yerleştirilmelidir. Doğru yerleştirilmedi-
ğinde  ilgili pişirme bölgesinin gösterge-
sinde   işareti belirir.

•	 Pişirme kapları (tencere, çaydanlık, cez-
ve vb.), üreticisi tarafından indüksiyonla 
pişirmeye uygundur şeklinde işaretlen-
miş olsa dahi aşağıda belirtilen minimum 
taban çaplarından küçükse çalışmaya-
caklardır. Bu değerler pişirme kabının ta-
ban malzemesine göre değişebilir.

Pişirme böl-
gesi çapı

Minimum 
tencere taban 
çapı

160 mm 110 mm
200 mm 150 mm

DOĞRU YANLIŞ
tencere tabanı yuvarlak

YANLIŞ
tencere tabanı küçük

YANLIŞ
tencere tabanı oturmamış
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İndüksiyon pişirme bölgeleri bir ölçüye ka-
dar pişirme kabı taban ölçüsüne göre oto-
matik uyum sağlar. Bununla birlikte pişirme 
kabının manyetik kısmı, pişirme bölgesinin-
büyüklüğüne göre minimum ölçüde olma-
lıdır.Tabloda tavsiye amaçlı pişirme uygula-
ması örnekleri verilmiştir. 

Isıtma ayarı Kullanım şekli
0 Kapalı 
1-3 Sıcak tutma
4-5 Yavaş ısıtma, yavaş pi-

şirme Yeniden ısıtma, 
hızlı pişirme

6-7 Yeniden ısıtma, hızlı pi-
şirme

8 Kaynatma, sote yapma
9 Maksimum
P Hızlı ısıtma

  
Temizlik ve Bakım

İndüksiyon  Ocağınızın 
Temizliği

•	 Temizliğe başlamadan önce ocak camı-
nın tam olarak soğumasını bekleyiniz.

•	 Cam tablanın temizliğinde, aşındırıcı 
bezler, korozif temizleyiciler, sprey temiz    
leyiciler ya da keskin objeler kullanmayın.

•	 Yanmış yemek artıklarını, nemli ve sabun-
lu bir bezle ve sıvı deterjanla temizleyin.

•	 Yanmış yemek artıklarını ürünle birlikte 
verilen spatula yardımıyla çıkarabilirsiniz. 

•	 Yapışkan yiyecekler, cam soğumadan ve 
döküldüğünde vakit kaybetmeden temiz-
lenmelidir.

•	 Çelik temizleme telleri ile fırçalama ocak 
camının yüzeyine zarar verebilir.

•	 Yüzey üzerinde oluşacak tozlanmalar 
nemli bir bez ile temizlenmelidir.

•	 Seramik cam yüzey üzerinde oluşabilecek 
renk değişiklikleri ocağın fonksiyonel yapı-
sını ve kalıcılığını etkilemez.

•	 Renk değişikliğinin sebebi malzemenin 
değişmesi olmayıp, yüzey üzerinde oluşan 
yanmış artıkların temizlenmemesinden, 
kullanılan tencerelerin cam yüzeyi aşın-
dırmalarından ve uygun olmayan  temizlik 
maddelerinin kullanılmasından kaynaklan-
maktadır.

•	 Temizleme spatulası, daima kimyasal te-
mizleme maddelerinden önce kullanıl-
malıdır. Bu spatula sayesinde ocak yüzeyi 
üzerindeki en ufak kirleri bile temizleye-
bilirsiniz. Erimiş plastik, ağır yağlar, şekerli 
maddeler gibi temizlenmesi zor kirler spa-
tula sayesinde kolayca temizlenir.

•	 Spatulanız üzerinde jilet takılı olduğu için 
tehlikelidir, çocukların ulaşabileceği yerler-
den uzak tutulmalıdır.

•	 Spatula ile temizlik esnasında cam kenar-
larında yeralan silikon yapıştırıcıların kazın-
mamasına dikkat ediniz.

•	 Temizlik için cam dokunulacak kadar ılık-
ken, özel seramik cam temizleyici kullanıl-
ması tavsiye edilir. Cam yüzey, uygulama 
sonrası temiz ve kuru bir bezle ya da kağıt 
havluyla silinmelidir.
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Sorun Giderme
Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde aşağıdaki açıklamalar doğrultu-
sunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz. Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyor-
sa İletişim Merkezi veya en yakın Yetkili Servis ile irtibata geçiniz. Yetkili servis listesine ve 
iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.

SORUN SEBEBİ ÇÖZÜM

Ocak  gözü  
yanmıyor, 
dokunmatik 
kontrol ünitesi 
çalışmıyor.

Elektrik kesintisi olabilir. Lütfen elektriklerin kesilmediğin-
den emin olun.

Ürününüzün elektriksel bağlantısı 
yapılmamış olabilir.

Bu durumda lütfen yetkili servise 
başvurunuz.

Ürün açıldıktan 
bir süre sonra 
kapanıyor.

Ürününüzün elektrik bağlantısı 
yanlış yapılmış olabilir.

Bu durumda lütfen yetkili servise 
başvurunuz.
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Cihazınızın Çevreye 
Uygun Bir Şekilde 
Atılması 

Ürün veya paketi üzerindeki 
bu sembol, ürünün ev atığı 
gibi muamele görmemesi 
gerektiğini gösterir. Bunun 
yerine elektrikli ve elektronik 
donanımın geri dönüşümünü 
yapan geçerli toplama nok-

tasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru 
şekilde imha edilmesini sağlayarak, ürünün 
yanlış atık muamelesi kaynaklı çevre ve 
insan sağlığı ile ilgili potansiyel olumsuz 
sonuçlarını önlemeye yardımcı olursunuz. 
Malzemelerin geri dönüşümü, doğal kay-
nakları korumaya  yardımcı olacaktır. Bu 
ürünün geri dönüşümü ile ilgili daha ayrın-
tılı bilgi için lütfen yerel belediye, ev atıkları 
imha servisi veya ürünü satın aldığınız ma-
ğaza ile temasa geçin. 

Ambalaj Bilgisi
Ürün ambalajı, geri dönüştürülebilir malze-
melerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel 
veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel 
yönetimin belirttiği ambalaj toplama nok-
talarına atın.

Enerji Tasarrufu için Öneriler
Kullanılan tencere taban alanı, pişirme böl-
gesi alanına göre çok küçük veya çok bü-
yük olmamalıdır.

Pişirme kabını, ilgili ısıtıcıyı açık konuma 
getirmeden önce pişirme bölgesine yer-
leştirin. İndüksiyon ısıtıcılar, pişirme kabının 
varlığını algılayan bir sensöre sahiptir. Kap 

konmadan çalıştırıldıklarında ısıtma yap-
mazlar ve ilgili bölgenin göstergesinde  

 işareti belirir. 

Pişirme sürelerini kısaltmak için kapları, 
kapakları kapalı iken kullanın.

Kaynama başladığında ısıtma ayarını dü-
şürün.

Pişirme süresini kısaltmak için su ve yağ 
miktarını fazla tutmayın.

Pişirmeye uygun ısıtma ayarında kullanın.

Müşterinin Seçimlik 
Hakları  

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Ko-
runması Hakkında Kanun hükümleri uya-
rınca ayıplı olduğunun anlaşılması duru-
munda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa 
bile, malın müşteriye teslim tarihinden 
itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde;  
1) Satılanı geri vermeye hazır oldu-
ğunu bildirerek sözleşmeden dönme,  
2) Satılanı alıkoyup ayıp oranında sa-
tış bedelinden indirim isteme, seçim-
lik haklarından birini Satıcıya karşı;  
3) Aşırı bir masraf gerektirmediği tak-
dirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak 
üzere satılanın ücretsiz onarılmasını iste-
me, 
4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli 
ile değiştirilmesini isteme, seçimlik hakla-
rından birini ise Satıcıya, üretici veya itha-
latçıya karşı kullanılabilir. 
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•	 Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız mis-
li ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız 
güçlükleri beraberinde getirecek olması 
hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme 
veya ayıp oranında bedelden indirim 
haklarından birini kullanabilir. 

•	 Müşteri; şikâyet ve itirazları konusunda-
ki başvurularını Tüketici Mahkemelerine 
ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir. 
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Enerji Fişleri

Marka

Model AOB-6029
Ocak Tipi Elektrik
Pişirme Bölgesi Sayısı 4
Isıtma Teknolojisi-1 İndüksiyon
Çap-1 cm Ø16,0
Enerji Tüketimi-1 Wh/kg 189,0
Isıtma Teknolojisi-2 İndüksiyon
Çap-2 cm Ø16,0
Enerji Tüketimi-2 Wh/kg 189,0
Isıtma Teknolojisi-3 İndüksiyon
Çap-3 cm Ø16,0
Enerji Tüketimi-3 Wh/kg 189,0
Isıtma Teknolojisi-4 İndüksiyon
Çap-4 cm Ø20,0
Enerji Tüketimi-4 Wh/kg 189,0
Ocağın Enerji Tüketimi Wh/kg 189,0
Bu ocak EN 60350-2 ile uyumludur

Enerji Tasarrufu Önerileri 
 
Ocak 
- Düz tabana sahip mutfak eşyaları kullanın. 
 
- Uygun boyutlu mutfak eşyaları kullanın . 
 
- Kapaklı mutfak eşyaları kullanın. 
 
- Sıvı veya yağ miktarını en azına indirin. 
 
- Sıvı kaynamaya başladığında, sıcaklık seviyesini düşürün.
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Üretici Firma:
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 45030 Manisa - 
Türkiye
Tel: 44 44 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr

Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve 
Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 
(cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça 
bulundurma süresi) 10 yıldır.


