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Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe keramische kook-
plaat.

Wij raden u aan de tijd te nemen om deze gebruiksaanwijzing 
/ Installatie instructie aandachtig door te lezen om volledig te 
begrijpen hoe te bedienen en correct te kunnen installeren.

Voor de installatie, lees dan het hoofdstuk installatie.

Lees aandachtig alle veiligheidsvoorschriften voor gebruik en be-
waar deze gebruiksaanwijzing /

installatie instructie voor toekomstig gebruik.

Product Overzicht
Bovenaanzicht

1. max. 1500 W zone – 1800 mm doorsnede 

2. max. 2000 W zone– 1800 mm doorsnede

3. max. 1500 W zone– 1800 mm doorsnede

4. max. 2000 W zone– 1800 mm doorsnede

5. Bedieningspaneel

Controle Paneel

1. Keuze van kook zone

2. Kookstand van de kook zone / timer

3. Slot/toets vergrendeling instelling 

4. AAN / UIT keuze

5. Timer instelling

Voorwoord over koken met inductie

Koken met inductie is een veilige, vooruitstrevende, efficiënte en 
economische kooktechniek. Het werkt doormiddel van een mag-
netisch veld wat de pan direct verwarmt in plaats dat de kook-
plaat eerst verwarmt wordt. De kookplaat wordt alleen warm 
door de warmte die de pan uitstraalt naar de plaat.

Voordat u uw nieuwe Inductie Kookplaat in gebruik neemt

• Lees deze gebruiksaanwijzing, let vooral op het hoofdstuk 
’Veiligheidsvoorschriften’.

• Verwijder eventuele beschermende folies die zich mogelijk 
nog op uw keramische kookplaat bevindt.

Het gebruik van de tiptoetsbediening

• De besturing reageert op aanraking, u hoeft geen druk uit te 
oefenen.

• Gebruik de bal van uw vinger, niet de top.

• Bij iedere geregistreerde aanraking van de bediening hoort 
u een signaal.

• Zorg ervoor dat de tiptoetsbedieningen altijd schoon zijn, 
droog  en dat er geen voorwerpen (bijvoorbeeld een ge-
bruiksvoorwerp of een doek) ze bedekken. Ook een dunne 
film van water kan de besturing bemoeilijken.

Het kiezen van de juiste potten en pannen

Gebruik alleen potten of pannen die geschikt zijn voor inductie 
kookplaten.

U kunt controleren of uw potten en pannen geschikt zijn door 
de magneet test uit te voeren. Beweeg een magneet over de 
bodem van de pan. Als deze wordt aangetrokken dan is de pan 
geschikt voor uw inductie kookplaat.

Wanneer u geen magneet heeft:

1 Doe water in de pan die u wilt controleren.

2 Als de display niet knippert en het water wordt warm dan is 
de pan geschikt voor inductie koken.

1 2 5 3 4

1 5 4

1 2 3
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Potten en pannen gemaakt van onderstaand materialen zijn 
niet geschikt:

Puur roestvrijstaal, aluminium of koper zonder magnetisch ver-
mogen, glas, hout, porselein, keramiek en aardewerk.

• Gebruik geen potten of pannen waar de bodem gekarteld of 
niet vlak is. 

• Zorg ervoor dat de bodem van de pan glad is, zich vlak 
tegen het glas bevindt  en even groot is als de kook zone.

• Plaats de pot of pan op de plaat waarbij u het centrum van 
de pan plaatst op de stip van de plaat.

• Wanneer u een pot of pan gebruikt die iets groter is als de 
zone dan gebruikt u de zone het meest efficiënt.

• Wanneer u een kleine pot of pan gebruikt dan is dit minder 
efficiënt. Bij potten of pannen met een diameter kleiner dan 
140mm kunnen mogelijk niet door de kookplaat herkend 
worden.

• Plaats de pot of pan altijd in het midden van de kook zone.

• Til pannen van de keramische kookplaat – verschuif ze niet, 
dit kan krassen veroorzaken op het glas.

Het gebruik van uw inductie kookplaat

Beginnen te koken

1 Raak de ”AAN/UIT” (ON/OFF) toets aan, 

 Na inschakeling van de kookplaat, hoort u een geluidssig-
naal, alle controles laten ”-”  of “+“, dit geeft aan dat de 
inductie kookplaat in de stand-by modus staat.

2 Plaats een geschikte pan op de kook zone die u wilt gebrui-
ken.

 Controleer of de bodem van de pan en het oppervlak van de 
kook zone schoon en droog.

3 Selecteer de kook zone door de keuze control aan te raken, 
een indicator zal knipperen.

4 Selecteer een kookstand door het aanraken van de ”-” of 
”+” controle.

 Als u een kookstand niet binnen 1 minuut gekozen heeft, zal 
de inductie kookplaat automatisch uitschakelen. U moet dan 
opnieuw beginnen bij stap 1.

 U kunt de kookstand op elk gewenst moment tijdens het 
koken wijzigen.

 Door een van deze toetsen ingedrukt te houden, kunt u de 
instelling wijzigen, omhoog of omlaag.

Wanneer in de display waar u de kookstand instel een “U” knip-
pert, dan houdt dit in dat:

- u heeft de pan niet op de goede kook zone geplaatst, of

- de pan die u gebruikt is niet geschikt voor een inductie 
kookplaat, of

- de pan die u gebruikt is te klein of u heeft de pan niet in het 
centrum van de zone geplaats.

 Er zal niet verwarmt worden als er niet een juiste pan op 
de kook zone geplaatst wordt. De display zal na 1 minuut 
automatisch uitschakelen als er geen juiste pan geplaatst is.

Wanneer u klaar bent met koken

Raak de kook zone keuze toets welke u wilt uitschakelen aan

Zet de kook zone uit door deze op ”0” in te stellen of raak ”-” 
en ”+” tegelijk aan.

Controleer goed of de display ”0” aangefft.

Schakel de hele kookplaat uit door op de ”AAN/UIT” te toetsen.

Pas op voor hete oppervlakken

De ”H” zal te zien zijn welke kook zone te heet is om aan te 
raken. Het symbool zal verdwijnen wanneer het oppervlak is 
afgekoeld tot een veilige temperatuur. Het kan ook worden ge-
bruikt als een energiebesparende functie als u pannen wilt voor 
verwarmen, gebruik dan de kook zone die nog warm is.

De toetsen vergrendelen
• U kunt de controles/toetsen vergrendelen om onbedoeld 

gebruik te voorkomen (bijvoorbeeld kinderen die per onge-
luk  een kook zone aanzetten).

• Wanneer bediening vergrendeld is, zijn alle toetsen uitge-
schakeld , behalve de ”AAN/UIT”

Om de toetsen te vergrendelen

Raak de toets van het slot aan. Er zal het symbool ”Lo” verschij-
nen

Om de toetsen te ontgrendelen

1 Controleer of de keramische kookplaat is ingeschakeld.

2 Raak de toets van de vergrendeling een tijdje aan .

3 U kunt nu uw keramische kookplaat gebruiken.

Als de kookplaat in het slot staat, zijn alle toetsen uitgeschakeld, 
behalve de ”AAN/UIT”, u kunt dan altijd de keramische kook-
plaat uitschakelen door de ”AAN/UIT” aan te raken in geval van 
nood, maar als u de kookplaat de volgende keer gebruikt dient u 
de vergrendeling wel eerst uit te zetten.

Oververhittingsbeveiliging

De kookplaat is uitgerust met een temperatuursensor die de 
temperatuur in de inductie kooplaat controleert. Wanneer een te 
hoge temperatuur wordt gesignaleerd, zal de kookplaat automa-
tisch worden uitgeschakeld.

Restwarmte

Wanneer de kookplaat voor enige tijd heeft gewerkt, zal er rest-
warmte zijn. De letter ”H” verschijnt om u te waarschuwen deze 
kook zone niet aan te raken.

Het detecteren van kleine items

Wanneer een pan met een verkeerde afmeting of niet magne-
tisch (bv aluminium), of andere kleine items (bv mes, vork, sleu-
tel) op de plaat is achtergelaten, zal de kookplaat automatisch 
in de standby modus gaan na 1 minuut. De fan zal dan de kook-
plaat gedurende 1 minuut blijven koelen.
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Automatische uitschakeling

Een andere veiligheidsvoorziening van de kookplaat is automa-
tische uitschakeling.

Dit gebeurt wanneer u vergeet een van de kookzones uit te scha-
kelen. De standaard automatische uitschakeltijden zijn weerge-
geven in onderstaande tabel:

Vermogensniveau 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Aantal uren 8 8 8 4 4 4 2 2 2

Wanneer de pan verwijdert is, zal de inductiekookplaat onmid-
dellijk stoppen met verhitten en na 2 minuten automatisch uit-
schakelen.

Mensen met een pacemaker moeten voordat men de kook-
plaat gebruikt hun dokter consulteren.

Gebruik van de timer 
U kunt de timer op twee verschillende manieren gebruiken:

• U kunt het gebruiken als een kookwekker. In dit geval zal, 
na het verstrijken van de tijd, er geen kook zone uitgescha-
keld worden.

• U kunt instellen dat een kook zone uitgeschakeld of meer 
dan een, nadat de tijd verstreken uitschakelt.

• U kunt de timer tot maximaal 99 minuten instellen.

De timer gebruiken als kookwekker

Als u niet een kook zone  kiest.

1 Zorg ervoor dat de kookplaat is ingeschakeld.

 Opmerking: u kunt de kookwekker ook gebruiken als u 
geen kookzones gebruikt.

2 Raak de toets van de timer keuze aan, er zal ”--” verschij-
nen

3 Stel de timer in door de toetsen ”-” of ”+” aan te raken. De 
display van de kookwekker begint te knipperen.

 Hint: toets de ”-” of ”+”  aan en de tijd zal met 1 minuut 
verlagen of verhogen.

 Houd uw vinger op de ”-” of ”+” van de timer  om per 10 
minuten te verlagen of te verhogen.

 Wanner u de tijd hoger dan 99 minuten instelt, zal de timer 
automatisch terug gaan naar 0 minuten.

4 Wanneer u  de ”-” en ”+” samen aanraakt, is de timerfunc-
tie  geannuleerd, en display zal ”--” weergeven.

5 Als de tijd is ingesteld, zal er onmiddellijk met aftellen be-
gonnen worden. In het display verschijnt de resterende tijd 
en de display zal gedurende 5 seconden knipperen.

6 Aan het eind van de ingestelde tijd zal de zoemer gedu-
rende 30 seconden een signaal geven en in het display zal 
”--” te zien zijn.

Het instellen van de timer om één kook zone uit te schakelen

1 Raak de kook zone keuze toets aan

2 Raak de timer keuze aan, in het display ziet u ”10”

3 Stel de tijd gewenste tijd in van de timer

 Hint: toets de ”-” of ”+”  aan en de tijd zal met 1 minuut 
verlagen of verhogen.

 Houd uw vinger op de ”-” of ”+” van de timer  om per 10 
minuten te verlagen of te verhogen.

 Wanner u de tijd hoger dan 99 minuten instelt, zal de timer 
automatisch terug gaan naar 0 minuten.

4 Wanneer u  de ”-” en ”+” samen aanraakt, is de timerfunctie  
geannuleerd, en display zal ”--” weergeven.

5 Als de tijd is ingesteld, zal er onmiddellijk met aftellen be-
gonnen worden. In het display verschijnt de resterende tijd 
en de display zal gedurende 5 seconden knipperen.

 OPMERKING: De rode stip naast de kookstand keuze zal 
branden en geeft aan dat deze kook zone is geselecteerd.

6 Aan het eind van de ingestelde kooktijd zal de betreffende 
zone automatisch uitschakelen.

 Andere zones die eerder ingesteld zijn zullen blijven functio-
neren.

Richtlijnen voor het koken

Pas op wanneer u gaat bakken omdat olie  n vet zeer snel op-
warmt. Bij extreem hoge temperaturen kan olie en vet spontaan 
vlamvatten en zeer gevaarlijk zijn.

Kook tips

• Als voedsel aan de kook komt, verlaag dan de kookstand.

• Gebruik een deksel  dit zal de kooktijden verminderen en 
energie besparen omdat de warmte behouden wordt.

• Minimaliseer de hoeveelheid vloeistof of vet, dit vermindert 
de kooktijden.

• Start met koken op een hoge instelling en vermindering van 
de instelling wanneer het voedsel door en door warm is.

Sudderen en koken van rijst

• Sudderen vindt plaats onder het kookpunt bij ongeveer 85 
° C, waarbij nu en dan bobbels aan het oppervlak zichtbaar 
zijn. Dit is de sleutel tot het maken van heerlijke soepen 
en stoofschotels, omdat het de smaak tot zijn recht komt 
zonder dat het voedsel te gaar wordt. Wij adviseren teven 
producten op basis van eieren en sauzen op basis van bloem 
onder het kookpunt te koken.

• Sommige recepten, zoals het koken van rijst door de absorp-
tie-methode, kan een hogere instelling noodzakelijk zijn dan 
de laagste stand om ervoor te zorgen dat het voedsel gaar is 
in de aanbevolen tijd.

Bakken van biefstuk/vlees

Om sappige smakelijke biefstuk te bakken:

1 Plaats het vlees vóór het koken gedurende ongeveer 20 
minuten op kamertemperatuur.

2 Verhit een koekenpan met dikke bodem.
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3 Bestrijk beide kanten van de biefstuk met olie. Besprenkel 
een kleine hoeveelheid olie in de hete pan en doe het vlees 
in de hete pan.

4 Draai de biefstuk maar één keer tijdens het koken. De 
exacte kooktijd hangt af van de dikte van de biefstuk en 
hoe gaar u het wilt. De tijd kan variëren van ongeveer 2 - 8 
minuten per zijde. Druk op de steak om te meten hoe gaar 
het is – des te steviger het voelt hoe gaarder  ’well done’ 
het zal zijn.

5 Laat de biefstuk voor een paar minuten op een warm bord 
rusten, zodat het tot rust komt en malser wordt voordat u 
het opdient.

Roerbakken

1 neem een wok die geschikt is voor inductiekookplaten met 
een vlakke bodem of een grote koekenpan.

2 Zorg ervoor dat u alle ingrediënten en kookgerei klaar heeft 
liggen, roerbakken gaat snel. Als u  grote hoeveelheden 
moet koken, doe dit dan in verschillende porties.

3 Verwarm de pan kort en voeg twee eetlepels olie toe.

4 Kook eerst het vlees, leg het opzij en houd het warm.

5 Roerbak dan de groenten. Als deze warm, maar nog knap-
perig zijn, zet u de kook zone op een lagere stand, voeg het 
vlees toe aan het gerecht en voeg de saus toe.

6 Roer de ingrediënten en zorg ervoor dat ze gaar zijn.

7 Onmiddellijk serveren.

Instelling kook zones

Kookstand 
instellingen

Instelling geschikt voor

1 tot 2 Opwarmen van kleine hoeveelheden voedsel

Smelten van chocolade, boter, en voedsel wat 
snel verbranden

Rustig sudderen

Langzaam opwarmen

3 tot 4 Opwarmen

Snel sudderen

Koken van rijst

5 tot 6 Pannenkoeken

7tot 8 Aanbraden

Koken pasta

9 Roerbakken

Koken

Soep aan de kook brengen

Water koken

Onderhoud en Reiniging
Ledere dag het glas reinigen van (vingerafdrukken, vlekken, 
vlekken achtergelaten door het morsen voedsel of niet-suiker-
houdende producten op het glas)

1 Schakel de stroom naar de kookplaat uit.

2 Breng een kookplaat reiniger aan, terwijl het glas nog warm 
is (maar niet heet!)

3 Maak het daarna schoon met een natte doek en droog het 
met een schone doek of papieren doekje.

4 Schakel de stroom naar de kookplaat weer in.

• Wanneer de stroom naar de kookplaat is uitgeschakeld, zal 
er geen ’heet oppervlak’ indicatie “H”, van de kook zone 
zichtbaar zijn maar deze kan nog wel heet zijn! Wees uiterst 
voorzichtig.

• Heavy-duty schuursponsjes, sommigen nylon schuursponsjes 
en agressieve / schurende reinigingsmiddelen kunnen kras-
sen op het glas veroorzaken. Lees altijd eerst het etiket of 
de gebruiksaanwijzing van het product om te controleren of 
deze schikt is om de kookplaat te reinigen.

• Laat geen resten van het schoonmaken achter op de kook-
plaat: er kunnen vlekken ontstaan op het glas.

Overkoken van gesmolten of warme suikerhoudende pro-
ducten die gemorst worden op het glas.

Verwijder dit onmiddellijk met een vismes of scheermesje, wel-
ke geschikt is voor keramische kookplaten, maar pas op voor 
hete kook zone oppervlakken:

1 Schakel de stroom uit door de steker uit het contact te 
halen.

2 Houd het mes of keukengerei in een hoek van 30 ° en 
schraap het vuil eraf en verplaats dit naar een koude plaats 
van de kookplaat.

3 Verwijder het vuil met een schone doek of keukenpapier.

4 Volg de stappen 2 tot 4 voor het dagelijks schoonmaken van 
het glas, zoals hierboven omschreven.

• Verwijder vlekken die ontstaan zijn door gesmolten of 
gemorste  suikerhoudende producten zo snel mogelijk. Wan-
neer u deze laat afkoelen op het glas, kunnen ze moeilijk 
verwijdert worden of zelfs het glasoppervlak permanent 
beschadigen.

• LET OP gevaarlijk: wanneer de veiligheidskap van het mes 
verwijdert is, dan is deze vlijmscherp. Wees uiterst  voor-
zichtig en berg het mes veilig op en houdt deze buiten het 
bereik van kinderen.

Morsen op de tiptoetsen/touch controles

1 Schakel de stroom uit door de steker uit het contact te halen .

2 Verwijder het vuil

3 Veeg de tiptoetsen / touch controles schoon met een schone, 
vochtige spons of doek.

4 Maak het gebied volledig droog met keukenpapier.
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5 Schakel de stroom in door de steker in het contact te plaat-
sen.

• De kookplaat kan piepen en zichzelf uitschakelen en de 
tiptoetsen /touch controles kunnen mogelijk niet werken als 
er vloeistof op bevindt. Zorg ervoor dat u het tiptoetsen cq 
touch controles gebied droog veegt voordat u de kookplaat 
weer aanzet.

Hints en tips
De kookplaat kan niet worden ingeschakeld.

-  Geen stroom.

•  Controleer of de stekker van de kookplaat in het stopcontact 
is en of de kookplaat is ingeschakeld.

•  Controleer of er een stroomstoring in uw huis of gebied. Als 
u alles heeft gecontroleerd en het probleem is niet opgelost, 
belt u een gecertificeerde monteur.

De tiptoetsen /touch controles reageren niet.

-  De kookzones zijn vergrendeld.

•  Ontgrendel de kookzones. Zie hoofdstuk ’Gebruik van uw 
keramische kookplaat’ voor instructies.

De tiptoetsen zijn moeilijk te bedienen.

-  Er kan zich een dunne film water op de toetsen bevinden 
of u gebruikt de top van uw vinger bij het aanraken van de 
tiptoets.

• Zorg ervoor dat het tiptoetsgebied droog is en gebruik de bal 
van uw vinger bij het aanraken van de tiptoets.

Het glas wordt bekrast.

- Uw potten en pannen kunnen ruwe randen hebben.

• Ongeschikte producten, het gebruik van een schuurspons of 
agressieve  schoonmaakmiddelen.

• Gebruik pannen met een vlakke en gladde bodem. Zie ’Het 
kiezen van de juiste kookgerei’.

• Zie ”Onderhoud en reiniging”.

Sommige pannen maken krakende of klikkende geluiden.

- Dit kan worden veroorzaakt door de constructie van pannen 
(lagen van verschillende metalen zetten verschillend uit).

• Dit is normaal voor potten en pannen en duidt niet op een 
storing.

De Inductiekookplaat maakt een zoemend geluid wanneer u 
deze op een hoge kookstand gebruikt

- Dit wordt veroorzaakt door de technologie die in inductie-
kookplaten wordt toegepast.

• Dit is normaal, maar dit geluid moet minder worden of 
verdwijnen als u een lagere stand instelt.

Het geluid van een ventilator kom uit de kookplaat

- Een ventilator om te koelen ingebouwd in uw inductiekook-
plaat wordt ingeschakeld om te voorkomen dat de elektro-
nica niet oververhit raakt.

Dit is normaal en er is hoeft geen actie ondernomen te worden. 
Schakel de power van de inductiekookplaat niet uit als de 
fan werkt.

Pannen worden niet warm

- De inductiekookplaat kan de pan niet detecteren omdat 
deze niet geschikt is voor een inductiekookplaat.

- de pan die u gebruikt is te klein of u heeft de pan niet in het 
centrum van de zone geplaats.

• Gebruik potten en pannen die geschikt zijn voor inductie 
koken. Zie paragraaf “kies de juiste potten en pannen”

• Zet de pan in het midden van de kook zone en dat de afme-
ting overeenkomt met de grootte van de kook zone.

Een kook zone van de inductiekookplaat heeft zich onver-
wacht automatisch uitgeschakeld, er is een signaal hoorbaar 
en een fout code is zichtbaar in het display (dit kan een één 
of twee digit code zijn)

- Dit is een technische fout.

• Zie onderstaand de fout codes, schakel de kookplaat uit door 
de stekker uit het stopcontact te halen en neem contact op 
met een erkende installateur.

Fout code en inspectie

Als er iets abnormaals gebeurt, zal de inductiekookplaat uit be-
scherming zichzelf uitschakelen en een van de onderstaande 
codes weergeven:

Probleem Oorzaak Wat te doen

F3-F8 Temperatuur sensor 
fout

Neem contact op met 
de leverancier

F9-FE Temperatuur sensor van 
de IGBT fout

Neem contact op met 
de leverancier

E1/E2 Abnormale hoge 
voltage

Controleer of de net-
spanning normaal is

Schakel de kookplaat 
weer in als de net-
spanning in orde is.

E3/E4 Abnormale temperatuur Controleer de pot of 
pan.

E5/E6 Slechte ventilatie van 
de inductiekookplaat  
Zet de kookplaat weer 
aan als deze is afgeko-
eld

Onderstaand zijn 
de regulaire fouten 
en oplossingen die 
gecontroleerd dienen 
te worden.

Haal de kookplaat niet zelf uit elkaar dit om gevaarlijke situaties 
en schade aan de kookplaat te voorkomen.
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Min.
25 mm

Min.
7 mm

500x10 mm

500x80 mm

Min.
40 mm

Min.
7 mm

500x10 mm

500x50 mm

56-90 cm

49 cm

6,4 cm

58-93 cm 51 cm

4 cm

4 cm

4 cm

Wanneer het aanrechtblad 
ongeveer 30mm dik is, moet 
de rand verwijdert worden 
waar de lucht in-/uitlaat is. 
Deze mag niet geblokkeerd 
zijn.

Wanneer het aanrechtblad 
meer dan 30mm dik is, dan 
moet er een uitsparing 
gemaakt worden aan de 
voorzijde waar de lucht 
in-/uitlaat is. Deze mag niet 
geblokkeerd zijn.

Installatie gebruiksaanwijzing.
De kookplaat kan, zonder probleem, 
ingebouwd worden in een keukenblok 
met laden (fig. 1), oven (met ventilatie) 
of vergelijkbare apparaten (fig. 2).
Wat u alleen moet controleren is dat de 
lucht in-/uitlaat niet geblokkeerd is en 
dat er genoeg ventilatie in de ruimte 
beneden de kookplaat is.
Het dwarsverbindingsstuk bovenin het 
keukenblok aan de voorzijde moet 
verwijdert worden zodat er een ventilatie 
ruimte van minimaal 7 mm ontstaat.
Zie onderstaand:

Fig. 1

Fig. 2

De afstand tussen de 
kookplaat en de 

achter/zijwand moet 
minimaal 4 cm zijn.

(The distance between 
the ho band rear/sidewall 

must be at least 4 cm)
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Installatie
Selecteren van het installatiegereedschap

Maak een gat in het werkblad volgens de afmetingen weerge-
geven in de tekening. 

Zorg ervoor dat de dikte van het werkblad tenminste 30 mm 
is. Kies een hittebestendig materiaal als werkoppervlak dit om 
vervorming door de warmtestraling van de kookplaat te voor-
komen. Zorg er ten alle tijden voor dat de keramische kookplaat 
goed kan ventileren en de luchtinlaat en-uitlaat niet geblokkeerd 
zijn. Zorg ervoor dat de keramische kookplaat goede werkt, zoals 
hieronder beschreven.

Opmerking:
De veiligheidsafstand tussen de kookplaat en de kast boven de 
kookplaat moet ten minste 760 mm zijn.

Voor het plaatsen van de bevestigingsbeugels

Het apparaat moet geplaatst worden op een stabiele, vlakke on-
dergrond (gebruik de verpakking). Oefen geen kracht uit op de 
bedieningsorganen die uit de kookplaat steken.

Na het installeren bevestig u de kookplaat aan het werkblad 
door de vier beugels aan de onderkant van de kookplaat vast te 
schroeven(zie foto).

A schroef

B beugel

C schroefgat

D kookplaat basis 

Pas de beugel positie aan naar gelang de dikte van het werkop-
pervlak.

Waarschuwingen
1 De keramische kookplaat moet worden geïnstalleerd door 

gekwalificeerd personeel of technici.

 We hebben professionals tot uw dienst. Installeer het ap-
paraat nooit zelf.

2 De keramische kookplaat mag niet worden geplaatst worden 
naast koelapparatuur, vaatwassers en drogers.

3 De keramische kook-
plaat dient dusdanig 
geïnstalleerd te worden 
dat de warmtestraling 
goed plaats kan vinden 
om de betrouwbaar-
heid te verbeteren.

4 De muur en de kasten 
e.d. boven het werk-
blad moeten bestand 
zijn tegen warmte.

5 Om schade te voorko-
men, moet het werk-
blad dat uit verschil-
lende lagen bestaat 
geconstrueerd zijn door 
middel van hittebesten-
dige lijm.

6 Een stoomreiniger mag niet worden gebruikt.

7 Deze keramische kookplaat mag alleen aangesloten worden 
op een voeding met een systeem impedantie die niet meer 
is dan 0,427 ohm. Mocht u vragen hebben over systeem 
impedantie, neem dan contact op met uw elektriciteit leve-
rancier.

Het aansluiten van de 
kookplaat aan de net-
spanning

De kookplaat  moet worden 
aangesloten in overeenstem-
ming met de geldende veilig-
heidsvoorschriften en minimaal 
via één zekering worden aan-
gesloten. De werkwijze wordt 
hieronder getoond.

1 Als de kabel beschadigd is 
of vervangen moet worden, 
dient dit te gebeuren door 
een erkend installateur, dit 
om ongelukken te voorko-
men.

2 Als het apparaat recht-
streeks wordt aangesloten 
op de netvoeding, moet 
een meerpolige  stroom-
onderbreker geïnstalleerd 
worden met een minimale 
afstand van 3 mm tussen 
de contacten.

3 De installateur moet ervoor 
zorgen dat de juiste elektri-
sche aansluiting is gemaakt 
en dat deze voldoet aan de 
veiligheidsvoorschriften.

4 De kabel mag niet worden 
gebogen of samengedrukt.

5 De kabel moet regelmatig 
gecontroleerd worden en 
alleen vervangen worden 
door een gekwalificeerd 
persoon.



9

Veiligheidswaarschuwingen

Uw veiligheid is belangrijk voor ons. Lees deze informatie voor-
dat u de kookplaat.

Installatie

Gevaar voor elektrische schokken

• Haal de stekker uit het stopcontact voordat werkzaamheden 
of onderhoud verricht aan de kookplaat.

• Aansluiting op een goede geaard stopcontact is belangrijk 
en verplicht.

• Wijzigingen in uw huisinstallatie mogen alleen worden 
uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien.

•  Als u dit advies niet opvolgt, kan dit leiden tot een elektri-
sche schok of de dood.

Let op voor snijwonden

•  Wees voorzichtig - plaatranden zijn scherp.

•  Als u niet voorzichtig bent kan dit leiden tot letsel of snij-
wonden.

Belangrijke veiligheidsinstructies

•  Lees deze instructies aandachtig door voordat u dit apparaat 
installeert of gebruikt.

•  Er mag nooit brandbare materialen of de producten op het 
apparaat gelegd worden.

•  Stel deze informatie beschikbaar aan de persoon die verant-
woordelijk is voor het installeren van het toestel, dit kan uw 
installatiekosten verlagen.

•  Om gevaar te voorkomen, moet dit apparaat worden geïn-
stalleerd volgens de instructies van de installatie.

•  Dit apparaat moet goed geïnstalleerd worden op een geaard 
stopcontact door een erkend installateur.

•  Dit apparaat moet worden aangesloten op een circuit welke 
door een zekering losgekoppeld wordt van elektriciteitsnet.

•  Als u het toestel niet correct te installeert kan er geen 
garantie of aansprakelijkheid geclaimd worden.

Gebruik en onderhoud
Gevaar voor elektrische schokken

•  Kook niet op een gebroken of gebarsten kookplaat. Mocht  
het kookplaat oppervlak breken of barsten, schakel het 
apparaat dan onmiddellijk uit, haal de stekker uit het stop-
contact en neem contact op met een erkende technicus.

•  Schakel de kookplaat uit door de stekker uit het stopcontact 
te halen voordat u het schoonmaakt of onderhoud.

•  Als u dit advies niet opvolgt, kan dit leiden tot een elektri-
sche schok of de dood.

Gevaren voor de gezondheid

•  Dit apparaat voldoet aan elektromagnetische veiligheidsnor-
men.

•  Echter, personen met een pacemaker of andere elektrische 
implantaten (zoals insuline pompen) moeten hun arts of 

implantaat fabrikant raadplegen voordat u dit apparaat 
gebruikt om ervoor te zorgen dat hun implantaten niet kan 
worden beïnvloed door het elektromagnetische veld.

•  Als u dit advies niet opvolgt, kan dit de dood veroorzaken.

Gevaar voor hete oppervlakken

•  Tijdens het gebruik zullen toegankelijke delen van dit appa-
raat heet genoeg worden om brandwonden te veroorzaken.

•  Zorg ervoor dat alleen geschikt keukengerei en niet uw 
lichaam, kleding of ander items in contact komen met de 
keramische kookplaat totdat het oppervlak koel is.

•  Laat nooit metalen voorwerpen (zoals keukengerei) of lege 
pannen op de kookplaat staan, deze kunnen zeer snel heet 
worden. 

•  Let op: wanneer u magnetische metalen voorwerpen op het 
lichaam draagt kunnen deze warm worden in de nabijheid 
van de kookplaat. Goud of zilver sieraden worden niet beïn-
vloed.

•  Houd kinderen uit de buurt.

•  Handgrepen van pannen kunnen heet zijn wanneer u deze 
aanraakt. Controleer of geen handgrepen over een andere 
kook zone uitsteken. Houd handgrepen buiten het bereik 
van kinderen.

•  Als u dit advies niet opvolgt, kan dit leiden tot ernstige 
brandwonden.

Let op voor snijwonden

•  Het vlijmscherpe lemmet van een kookplaat schraper is 
gevaarlijk als u beveiligingskap verwijdert. 

 Wees zeer voorzichtig met het gebruik hiervan en zorg en al-
tijd voor dat u deze opbergt buiten het bereik van kinderen.

•  Wanneer u niet voorzichtig bent kan dit leiden tot letsel of 
snijwonden.

Belangrijke veiligheidsinstructies
•  Laat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens het 

gebruik. Wanneer u morst kan dit gaan roken en vet kan 
ontbranden.

•  Gebruik de keramische kookplaat nooit werkblad of opslag-
plaats.

•  Laat geen voorwerpen of voorwerpen op het apparaat ach-
ter.

•  Plaats en laat geen magnetische voorwerpen (bijv. credit-
cards, geheugenkaarten) of elektronische apparaten (zoals 
computers, MP3-spelers) in de buurt van het apparaat, deze 
kunnen beïnvloed worden door de elektromagnetische veld. 

•  Gebruik het apparaat nooit voor het verwarmen van de 
ruimte.

• Na gebruik van de kookzones en de kookplaat deze altijd 
uitschakelen, zoals beschreven in deze handleiding (dat wil 
zeggen met behulp van de tiptoetsen). Vertrouw niet alleen 
op het uitschakelen van de pan detectie functie, schakelen 
de kookzones uit na het verwijderen van de pannen.

•  Laat kinderen niet met het apparaat spelen of erop zitten, 
staan of klimmen.
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• Sla geen producten waar kinderen in geïnteresseerd op in 
kasten boven de kookplaat. Kinderen die op de kookplaat 
klimmen kunt zich ernstig verwonden.

• Laat kinderen niet alleen of zonder toezicht in de ruimte 
waar het toestel staat als u dit gebruikt.

•  Kinderen of personen met een verstandelijke handicap die 
niet in staat zijn om het apparaat te gebruiken dienen onder 
toezicht te staan van een bevoegd persoon. Deze persoon 
moet ervoor zorgen dat zij het toestel zonder gevaar voor 
zichzelf of hun omgeving kunnen gebruiken.

•  Repareer of vervang geen onderdelen aan het apparaat, 
tenzij dit specifiek is aangegeven in deze handleiding. Al 
het andere onderhoud moet worden uitgevoerd door een 
gekwalificeerde technicus.

•  Gebruik geen stoomreiniger om uw kookplaat schoon te 
maken.

•  Plaats of laat geen zware voorwerpen vallen op uw kook-
plaat.

•  Ga niet op uw kookplaat staan.

•  Gebruik geen pannen met gekartelde randen en sleep geen 
pannen over het keramische oppervlak, dit kan het glas 
beschadigen.

•  Gebruik geen schuurmiddelen of andere agressieve of 
schurende schoonmaakmiddelen om uw kookplaat schoon 
te maken, dit kan krassen veroorzaken op uw keramische 
plaat.

•  Als de voedingskabel beschadigd is, mag dit alleen vervan-
gen worden door een gekwalificeerde technicus. 

•  Gebruik uw kookplaat niet via een externe timer of een 
aparte afstandsbediening systeem.

•  Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijke gebruik en 
soortgelijke toepassingen, zoals:-personeel keuken in be-
drijven, kantoren en andere werkomgevingen;-boerderijen;-
door klanten in hotels, motels en andere residentiële 
omgeving typen,-bed and breakfast achtige situatie.

•  Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen 
dat ze niet met het apparaat spelen.

•  Als het net snoer beschadigd is, moet het worden vervangen 
door de fabrikant zelf, zijn dealer of vergelijkbare bekwame 
personen om gevaar te voorkomen.

•  Als het oppervlak is gebarsten, het apparaat uitschakelen 
om te voorkomen dat u een elektrische schok krijgt.

•  Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door een externe 
timer of aparte afstand bediening systeem.

•  De aansluiting moet plaats vinden conform de bedradingsin-
structie.

Technische specificaties

Keramische kookplaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IKF 160

Kookzones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 zones

Spanning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220-240V ~

Aansluitwaarde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6400-7200W

Afmetingen apparaat lxbxh (mm) . . . . . . . . . . . . . .590X520X60

Inbouwafmetingen lxb (mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .560X490

Gewicht en afmetingen zijn ongeveer. Omdat wij continu bezig 
zijn onze producten te verbeteren kunnen er veranderingen in 
specificaties en ontwerp toegepast worden zonder voorafgaande 
kennisgeving.

Recycling

Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese 
richtlijn 2002/96/EG inzake afgedankte elektrische en elektroni-
sche apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op 
de juist manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk nega-
tieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezond-
heid te voorkomen die anders zouden kunne worden veroorzaakt 
door onjuiste verwerking van dit product als afval.

Het symbool… op het product of op bijbeho-
rende documentatie geeft aan dat dit pro-
duct niet als huishoudelijk afval mag wor-
den behandeld. In plaats daarvan moet het 
worden afgegeven bij een verzamelpunt 
voor recycling van elektrische en elektroni-
sche apparaten.

Afdanking moet worden uitgevoerd in over-
eenstemming met de plaatselijke milieu-
voorschriften voor afvalverwerking.

Voor nadere informatie over behandeling, terugwinning en recy-
cling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met 
het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de 
winkel waar u het product heeft aangeschaft.


