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GB-Declaration of conformity

We declare that our products meet the applicable 
European Directives, Decisions and Regulations 
and the requirements listed in the standards 
referenced. 

DE-Konformitätserklärung

Wir erklären, dass unsere Produkte die 
geltenden europäischen Richtlinien, 
Entscheidungen und Regularien sowie die 
in den referenzierten Standards gelisteten 
Anforderungen erfüllen. 

FR-Déclaration de conformité

Nous déclarons que nos produits sont conformes 
aux Directives, Décisions et Règlementations 
européennes en vigueur et aux exigences visées 
dans les normes citées en référence. 

ES-Declaración de conformidad

Declaramos que nuestros productos cumplen 
con las Directivas Europeas, Decisiones 
y Regulaciones aplicables y los requisitos 
enumerados en dichas normativas. 

PT-Declaração de conformidade

Declaramos que os nossos produtos 
cumprem as Diretivas Europeias, Decisões 
e Regulamentos aplicáveis e os requisitos 
enumerados nas referências normalizadas.

NL-Conformiteitsverklaring

We verklaren dat onze producten voldoen aan 
de van toepassing zijnde Europese richtlijnen, 
besluiten en voorschriften in de normen 
waarnaar wordt verwezen.

IT-Dichiarazione di conformità

Dichiariamo che i nostri prodotti sono conformi 

a Direttive, Decisioni e Regolamenti europei e ai 
requisiti elencati negli standard di riferimento. 

GR

 

BG

 

CZ

SK-Vyhlásenie o zhode

 

EE-Vastavusdeklaratsioon

Deklareerime, et meie tooted vastavad 
kohaldatavatele Euroopa direktiividele, otsustele 
ja määrustele ning viidatud standardites 
sätestatud nõuetele.

SV-Försäkran om överensstämmelse

Vi försäkrar att våra produkter uppfyller gällande 
EU-direktiv, beslut och förordningar och de krav 
som anges i de standarder som refereras.

FI-Yhteensopivuuslauseke

Tuotteemme ovat yhteensopivia EU:n 
tuotedirektiivien, päätösten ja säädösten kanssa, 
sekä niissä listattujen standardien kanssa. 

HR-Izjava o sukladnosti

Izjavljujemo da su naši proizvodu u skladu s 
primjenjivim Direktivama, Odlukama i Uredbama 
Europske unije te zahtjevima navedenima u 



spomenutim standardima. 

SR

Izjavljujemo da naši proizvodi zadovoljavaju 
primenljive evropske direktive, odluke i 

standardima. 

DA-Overensstemmelseserklæring

Vi erklærer, at vores produkter opfylder de 
gældende europæiske direktiver, beslutninger 
og forordninger, og de anførte standarder der 
henvises til.

NO-Samsvarserklæring

Vi erklærer at våre produkter oppfyller de 
gjeldende europeiske direktiver, beslutninger 
og forskrifter, og kravene i standardene som det 
henvises til.

UK

MK

RO

HU

az EU direktíváknak, jogszabályoknak, 

referencia tartalmaknál.

SL-Izjava o skladnosti

Zagotavljamo, da so naši izdelki skladni z 
ustreznimi evropskimi direktivami, sklepi in 
predpisi ter zahtevami, ki so navedene v 

AL-Deklarata e konformitetit

Ne deklarojmë se produktet tona përmbushin 
Direktivat e aplikueshme evropiane, Vendimet 
dhe Rregulloret si dhe kërkesat e renditura në 
standardet e referuara.

LT-Atitikties deklaracija

susijusiose Europos direktyvose, sprendimuose 

reikalavimus.

LV

PL

wymagania odpowiednich dyrektyw, decyzji 
i regulacji Unii Europejskiej oraz wymagania 



GB: The symbol on the product or on its 
packaging indicates that this product may not 
be treated as household waste. Instead it shall 
be handed over the applicable collection point 
for recycling of electrical and electronic equip-
ment. By ensuring this product is disposed of 
correctly, you will help prevent potential nega-
tive consequences for the environment and hu-
man health, which could otherwise be caused 
by inappropriate waste handling of this product. 
For more detailed information about recycling  
this product, please contact your local city of-

the shop where you purchased the product.

DE: Dieses Symbol auf dem Produkt oder der 
Verpackung besagt, dass das Produkt nicht 
als Hausmüll behandelt werden darf. Statt-
dessen sollte es einem Sammelpunkt für das 
Recycling von elektrischen und elektronischen 
Geräten übergeben werden. Indem Sie dafür 
sorgen, dass dieses Produkt korrekt verwertet 
wird, helfen Sie dabei, mögliche negative Fol-
gen für die Umwelt und die menschliche Ge-
sundheit zu verhindern, die ansonsten durch 
die ungeeignete Beseitigung dieses Produkts 
entstehen könnten. Weitere Informationen über 
die Verwertung diese Produkts erhalten Sie, 
wenn Sie sich mit Ihrer örtlichen Behörde, der 
Hausmüllabfuhr oder dem Geschäft in Ver-
bindung setzen, bei dem Sie dieses Produkt 
erworben haben.  

FR: Ce symbole sur le produit ou sur 
l’emballage indique que ce produit ne doit pas 

être traité comme des déchets ménagers. Il 
doit plutôt être remis au point de ramassage 
concerné, se chargeant du recyclage du maté-
riel électrique et électronique. En vous confor-
mant à une procédure d’enlèvement correcte 
du produit, vous aiderez à prévenir tout effet 
nuisible à l’environnement et à la santé, qu’une 
manipulation inappropriée pourrait autrement 
provoquer. Pour plus de détails concernant 
le recyclage de ce produit, veuillez contacter 
votre autorité locale, un centre de recyclage 
des déchets domestiques ou la boutique où 
vous avez acheté le produit.

ES: Este símbolo en el producto o su emba-
laje indica que este producto no debe tratarse 
como residuo doméstico. Por el contrario, debe 
llevarse al punto de recogida responsable del 
reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. 
Al asegurarse de que este producto se elimine 
correctamente, ayudará a prevenir las posibles 
consecuencias negativas para el medio am-
biente y la salud de los seres humanos que, 
de lo contrario, podrían producirse debido a 
la manipulación incorrecta de los residuos de 
este producto. Para obtener información más 
detallada sobre el reciclaje de este producto, 

local, con el servicio de eliminación de resi-
duos domésticos o con el comercio en el que 
haya adquirido el producto.

PT: Este símbolo no produto ou embalagem 

como resíduo doméstico. Pelo contrário, deve 
ser entregue num ponto de recolha aplicável 
para reciclagem de equipamento elétrico e 
eletrónico. Ao garantir que este produto é 
eliminado de forma correta estará a ajudar 
a evitar eventuais consequências negativas 
para o meio ambiente e a saúde humana, que 



de resíduos deste produto. Para informações 
mais detalhadas sobre a reciclagem deste 
produto, contacte as suas autoridades locais, 
centro de reciclagem ou a loja onde comprou 
o produto.

NL: Het  symbool op het product of de verpak-
king geeft aan dat dit product niet mag worden 
behandeld als huishoudelijk afval. In plaats 
daarvan dient het te worden ingeleverd bij het 
van toepassing zijnde inzamelpunt voor de 
recycling van elektrische en elektronische ap-
paratuur. Door dit product correct te verwijde-
ren voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen 
voor het milieu en de menselijke gezondheid, 
die anders zouden kunnen worden veroorzaakt 
door een onjuiste afvalverwerking van dit 
product. Meer gedetailleerde informatie over 
de recycling van dit product kunt u opvragen bij 
uw gemeente, de afvalverwijderingsdienst of 
de winkel, waar u het product hebt gekocht.

IT: Il simbolo sul prodotto o sulla confezione 
indica che questo prodotto potrebbe non es-

saranno trasmessi al punto di raccolta adegua-
to per il riciclo delle componenti elettriche ed 
elettroniche. Assicurando il corretto smalti-
mento del prodotto, si eviteranno potenziali 
conseguenze negative per l’ambiente e la 

caso di smaltimento non corretto del prodotto. 
Per maggiori informazioni sul riciclaggio del 

di smaltimento o il negozio in cui il prodotto è 
stato acquistato.

GR: 

-

-
-

-

BG: -

-

-

-

CZ: Symbol na výrobku nebo na doprovod-

-

recyklaci elektrického a elektronického vyba-

-



-

koupili.

SK: Tento symbol nachádzajúci sa na výrobku 

na recykláciu elektrického a elektronického 
zariadenia. Zaistením správnej likvidácie tohto 

-

informácie o recyklácii tohto výrobku vám 

alebo obchod, v ktorom ste zakúpili výrobok.

EE: See tootel või selle pakendil olev sümbol 
näitab, et toodet ei tohi käsitseda tavalise 
olmeprügina. Selle asemel tuleb see anda 
ümbertöötlemiseks üle asjakohasesse elektri-ja 
elektroonikaseadmete kogumispunkti. Tagades 
toote korraliku utiliseerimise, aitate vältida 
negatiivseid mõjusid keskkkonnale ja inimeste 
tervisele, mida tootejäätmete vale käitlemine 
muidu kaasa võiks tuua. Selle toote utilisee-
rimise kohta täpsema teabe saamiseks võtke 
palun ühendust oma kohaliku omavalitsuse, 
prügiettevõtte või kauplusega, kust te toote 
ostsite.

SV: Denna symbol på produkten eller 
förpackningen innebär att produkten inte bör 
behandlas som hushållsavfall. I stället skall 
den överlämnas till  lämplig insamlingsplats för 
återvinning av elektrisk och elektronisk utrust-
ning. Genom att säkerställa att denna produkt 

kasseras korrekt, hjälper du till att förhindra po-
tentiella negativa konsekvenser för miljön och 
människors hälsa, som annars kunde orsakas 
av olämplig avfallshantering av denna produkt. 
För mer detaljerad information om återvinning 
av denna produkt, kontakta dina lokala myndig-
heter, återvinningscenter eller butiken där du 
har köpt produkten.

FI: Tämä symboli tuotteessa tai sen pak-
kauksessa merkitsee, että tätä tuotetta ei 
saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Laite 
on sen sijaan toimitettava elektronisille ja 
sähkölaitteille soveltuvaan keräyspisteeseen 
kierrätettäväksi. Varmistamalla tämän tuotteen 
asianmukaisen hävitystavan autat suojelemaan 
ympäristöä ja ihmisten terveyttä mahdolli-
silta haittavaikutuksilta joita saattaisi ilmetä 
tämän tuotteen asiattomasta hävittämisestä. 
Lisätietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat 
ottamalla yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, 
kierrätyskeskukseen tai myymälään, josta ostit 
tuotteen.

HR: -

-
njem ispravnog odlaganja ovog proizvoda, 

nakon neprikladnog odlaganja ovog proizvoda. 
-
-

tru ili trgovini u kojoj ste kupili ovaj proizvod.

SR: Simbol na proizvodu ili na njegovom 



otpadom ovog proizvoda. Za detaljnije 
informacije o recikliranju ovog proizvoda, 

kupili proizvod.

DA: Dette symbol på produktet eller embal-
lagen betyder, at produktet ikke må behandles 
som husholdningsaffald. Det skal i stedet 
indleveres til et indsamlingssted for genbrug af 
elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre, at 
dette produkt bliver bortskaffet korrekt, hjælper 
du med til at forebygge eventuelle negative 
konsekvenser for miljøet og menneskers 
helbred, som ellers kunne forårsages af forkert 
bortskaffelse af dette produkt Hvis du ønsker 
mere detaljerede oplysninger om genbrug af 
dette produkt, bedes du kontakte din lokale 
myndighed, genbrugsplads, eller den butik, 
hvor du købte produktet.

NO: Dette symbolet på produktet eller pakken 
innebærer at produktet ikke skal behandles 
som husholdningsavfall. I stedet skal det 
leveres til en gjenvinningstasjon for elektrisk og 
elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt av-
hending av apparatet, vil du bidra til å forhindre 
potensielle negative konsekvenser for miljøet 
og menneskers helse, som ellers kunne ha 
inntruffet grunnet feilaktig avfallshåndtering av 
produktet. For mer detaljert informasjon om re-
sirkulering av dette produktet, bes du kontakte 
de lokale myndigheter, en gjenvinningsstasjon, 
eller butikken der du kjøpte produktet.

UK: 

-

-

-

-

MK: 

RO: Acest simbol aplicat pe produs sau amba-
-



predat centrelor de colectare adecvate de reci-

-

detaliate, cu privire la reciclarea acestui pro-

centrele de reciclare sau magazinul.

HU: Ez a jelölés a terméken vagy a csomago-
lásán azt jelenti, hogy a készüléket a háztartási 
hulladéktól külön kell kezelni. Az elhasznált ké-
szüléket az elektromos és elektronikai beren-

és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges 
negatív következményeket, amelyek egyébként 
a termék helytelen hulladékkezelése esetén 

-

vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzat-

üzlettel, ahol a terméket megvásárolta.

SL: 
da s tem izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z 

oddati na ustrezno zbirno reciklirno mesto za 

odlaganjem tega izdelka boste pomagali pri 

na okolje in zdravje ljudi, ki ga sicer lahko 

izdelka se obrnite na lokalne oblasti, pristojne 
za odstranjevanje odpadkov ali trgovino, v ka-
teri ste kupili izdelek.

AL: Simboli mbi produkt ose mbi paketimin e 
tij tregon se ky produkt nuk mund të trajtohet 
si mbeturinë shtëpiake. Në vend të kësaj 
ai do të dorëzohet pranë pikës përkatëse 
të grumbullimit për riciklimin e pajisjeve 
elektrike dhe elektronike. Duke u siguruar 
që ky produkt të hidhet siç duhet, ju do të 
ndihmojë në parandalimin e pasojave negative 
të mundshme për mjedisin dhe shëndetin e 
njeriut, e cila mund të ndryshe të shkaktohen 
nga trajtimi i papërshtatshëm i mbetjeve të këtij 
produkti. Për informacion më të detajuar mbi 
riciklimin e këtij produkti, ju lutemi kontaktoni 
zyrën tuaj lokale të qytetit, shërbimin e hedhjes 
së mbeturinave shtëpiake ose dyqanin ku keni 
blerë produktin.

LT: -
-

-

LV: -

-



-

PL: Ten symbol umieszczony na produkcie 

produktu, pomagasz zapobiegac ewentualnych 

-

-



IT -1-

CONTENUTI:

Istruzioni di sicurezza
Descrizione apparecchiatura

Smart Pause

Funzione interruttore di sicurezza spento

Funzione timer



 IT - 2

AVVERTENZE SULLA SI-
CUREZZA
LEGGERE LE PRESENTI ISTRUZIO-
NI CON ATTENZIONE E NELLA LORO 
INTERESSA PRIMA DI UTILIZZARE 
LA PROPRIA APPARECCHIATURA, E 
CONSERVARLE IN UN LUOGO ADAT-

IL PRESENTE MANUALE È STATO 

PROPRIA APPLICAZIONE POTREB-
BE NON ESSERE DOTATA DI ALCUNE 
DELLE FUNZIONALITÀ ILLUSTRATE 

-
TE LA LETTURA DEL PRESENTE MA-
NUALE DI ISTRUZIONI, PRESTARE 
ATTENZIONE ALLE INDICAZIONI AC-

Avvertenze generali sulla sicu-
rezza 

La presente apparec-
chiatura può essere 

-

da persone con ca-
-

o mancanza di espe-
rienza e conoscenze

state assegnate a su-

ottenuto istruzioni in

e comprendano i pe-
-

recchiatura non è un 

devono essere ese-
-

-

-
tano incandescen-

attenzione a evitare 

-

8 anni devono stare 
-

chiatura a meno che 

-

-
-
-

-



IT -3-

un coperchio o una 

-

conservare oggetti 
-

-
chiatura per evitare 

-

Per i piani di cottura a 
-

-
te, cucchiai e coperchi 

piastra, perché posso-

Per i piani di cottura a 

-

coperchio, rimuovere 

-

è progettata per esse-
re operata tramite ti-
mer esterni o sistemi 

Non usare detergen-

-

La tua apparecchiatura è prodotta 
-
-

-



 IT - 4

sivamente da tecnici di servizio 

riparazione se eseguite da tecnici 
-

-
-
-

-
-

-
-

-
-

-

-
-
-

zione è danneggiato, deve essere 

agente di servizio o da persone si-
-

Avvertenze sull'installazione
 

   
-

-

-
parecchiatura, assicurarsi che non 

-

-
mediatamente un agente di assi-

-
-

-

-

-
-

sere in grado di resistere a 
 

-

Durante l'uso  
-
-

-
-



IT -5-

-
-

-

-
-

-
recchiatura non viene usata, spe-

-
-

Durante la pulizia e la ma-
nutenzione

-

-

-
CIENZA E LA SICUREZZA DELLA 
PROPRIA APPARECCHIATURA, 
RACCOMANDIAMO DI USARE 
SEMPRE PARTI ORIGINALI O 
CHIAMARE I NOSTRI AGENTI DI 

ASSISTENZA AUTORIZZATI IN 



 IT - 6

Nota -
 

DESCRIZIONE DELLA PIASTRA

-
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destro

7- Smart Pause

destro 
11- Boost
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FUNZIONAMENTO 
DELL'APPARECCHIATURA.

-

-

-

Attivare l'apparecchiatura:

tasto ON/OFF 

-
-

Disattivare l'apparecchiatura:

istante toccando  
-

-
ra:

-
-

-

-

-

-
-

scorrimento , spegnere 
-

-

-
tura:

-
-



IT -9-

-
rezza spento:

-
tivate dopo un tempo operativo mas-

-
-

-

Spegnere 

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

Blocco bambini:

-

-

-

 

Bloccaggio
-

-

 viene 

-

Funzione timer:

-
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 per aumentare/ridurre 

-

-
mente dopo 30 secondi e/o azionando 

-

timer  La disattiva-
-

timer indipendente può essere pro-

-

timer può essere programmato come 

-

caso di programmazione per più di una 

-
-

-
mente dopo 30 secondi e/o azionando 

Segnale acustico:

Funzione boost: 

-

-
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-

La riduzione di potenza necessaria 

Funzione di cottura speciale
-

-

-
-

Funzione bollitore**

-

Funzione frittura
-

 

calore**

mantenuto automaticamente intorno 

 

-
 

Funzione scioglimento ciocco-
lato



 IT - 12

automaticamente a una temperatura 

-

-

prestazioni di cottura sono ottenute 

Smart Pause

-

Se Smart Pause non è disattivato, 

-

-

SUGGERIMENTI E CONSIGLI

Stoviglie

-

-

potranno emettere dei rumori; ciò av-

CORRETTO ERRATO

CORRETTO ERRATO
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Risparmio energetico:

· Le zone di cottura a induzione si

-
-

-

-

Uso per
0
1- 3 -

4 - 5 -

6 - 7

8
e scottatura

9
P

Suggerimenti per la pulizia

-

-

· Usare un raschiatore per rimuovere
-

-

-

INSTALLAZIONE DELL'APPA-
RECCHIATURA

AVVERTENZE:

-

-
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-
ne non deve superare i due metri.

-

-

W (mm) 780 min. A (mm) 50

D (mm) 520 min. B (mm) 50

H (mm) 56 E/F (mm) 10

C1 (mm) 750 min. F (mm) 10

C2 (mm) 490 G (mm) 20
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WD

C2
A

B
C1

H

F

HOB

WD

C2
A

B

C1

Separator

E

E

H

F Separator

G

HOB
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-

  Se non sono presenti interruttori con 
 

-
 

Connettere un cavo adatto e approvato 
-

 
 
-

 
 

 

 
 

 
 

 

-
-

Stabilire una connessione elettrica
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essere un H05VV-F 3X4 mm² 60227 

-
 

CODICI DI ERRORE
 

 

 
 

E3 : -

premendo  

piastra toccando  e continuare a usa-

piastra premendo  

 e 
-

premendo  

E5 :

piastra premendo  -

E6 :
-

E7 :

E8: 

 

  
 
 
 

 
 
-  

 
 

 
 
 
 

 

 
 

4 4
N N PEPE

L3 L2 L1 L

5 5

3 32 21 1
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TURINYS:

Saugumo nurodymai
Prietaiso aprašymas

Prietaiso naudojimas

Garsinis signalas 

Patarimai



 LT - 19

-

-

-

-

-

-

Šiuo prietaisu gali 

-
-
-

-
giai naudotis prietaisu 

-

-

-
jamas prietaisas ir 

-
-
-

-

naudojant riebalus ar 

-

-
-

-



LT - 20

-

-

-
-

-

-

-
tas naudoti su išoriniu 

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-
-
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-

-
-

-

-

-

-
-

-
-

-

-
-
 

-
-

-

-
-

-
-

-

-

-

-

-
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Pastaba
 



 LT - 23

-
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-

-
-
-

-

paliesdami  
 

-

-
-

-

-

-

-

-

-
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-

-

1 - 2
3 - 4
5
6 - 9

-

-

 

-
-

-

-

 

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-
pu garsiniu signalu

-

-

-

-

Specialioji gaminimo funkcija
-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-
 

-
 

-

-

-
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-

-
-

-

TEISINGAI NETEISINGAI

TEISINGAI NETEISINGAI

-

-
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-

-

Kada naudojamas

0

1- 3 
4 - 5

6 - 7

8

9
P

-
-

-
-

-

-

-

-
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-

-

W (mm) 780 min. A (mm) 50

D (mm) 520 min. B (mm) 50

H (mm) 56 E/F (mm) 10

C1 (mm) 750 min. F (mm) 10

C2 (mm) 490 G (mm) 20
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WD

C2
A

B
C1

H

F

HOB

WD

C2
A

B

C1

Separator

E

E

H

F Separator

G

HOB
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VEILIGHEIDSWAARSCHU-
WINGEN
LEES DEZE INSTRUCTIES AAN-
DACHTIG EN VOLLEDIG DOOR 
VOORDAT U UW NIEUWE APPARAAT 
IN GEBRUIK NEEMT EN BEWAAR 
DEZE OP EEN HANDIGE PLAATS OM 
HEM OPNIEUW TE KUNNEN RAAD-
PLEGEN, ALS DAT NODIG IS.

DEZE HANDLEIDING IS SAMENGE-
STELD VOOR MEER DAN EEN MO-
DEL. HET IS DUS MOGELIJK DAT 
UW APPARAAT NIET ALLE FUNCTIES 
HEEFT, DIE IN DEZE HANDLEIDING 
STAAN VERMELD. BEKIJK BIJ HET 
DOORNEMEN VAN DEZE GEBRUIKS-
AANWIJZING AANDACHTIG DE AF-
BEELDINGEN.

Algemene veiligheidswaarschu-
wingen 

Dit apparaat kan wor-
den gebruikt door kin-
deren van 8 jaar en 
ouder en personen 
met verminderde li-
chamelijke, zintuiglij-
ke of verstandelijke 
vermogens of gebrek 
aan ervaring en ken-
nis, zolang ze onder 
toezicht staan of zijn 
geïnstrueerd over het 
gebruik van het appa-
raat op een veilige ma-

nier en op de hoogte 
zijn van het gevaar tij-
dens het gebruik. Kin-
deren mogen niet met 
het apparaat spelen. 
Reiniging en onder-
houd mag niet zonder 
toezicht door kinderen 
worden uitgevoerd.  
WAARSCHUWING: 
Het apparaat en toe-
gankelijke onderdelen 
worden heet tijdens 
het gebruik. U dient 
ervoor te zorgen dat 
de hete onderdelen 
van het apparaat niet 
worden aangeraakt. 
Kinderen jonger dan 8 
jaar dienen afstand te 
houden van het appa-
raat, tenzij er voortdu-
rend toezicht is. 
WAARSCHUWING: 
Onbeheerd koken op 
een kookplaat met vet 
of olie kan gevaar-
lijk zijn en kan leiden 
tot brand. Probeer 
NOOIT om vuur te do-
ven met water. Scha-
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kel het apparaat uit 
en bedek de vlam met 
bijvoorbeeld een dek-
sel of branddeken.   
WAARSCHUWING: 
Brandgevaar: geen 
voorwerpen op de 
kookplaten bewaren.
WAARSCHUWING: 
Als het oppervlak is 
gebarsten, schakel 
dan het apparaat uit 
om de mogelijkheid 
van een elektrische 
schok te voorkomen. 
Bij inductiekookplaten 
mogen metalen voor-
werpen zoals mes-
sen, vorken, lepels 
en deksels niet op het 
kookoppervlak gelegd 
worden, omdat deze 
heet kunnen worden. 
Schakel inductie-
kookplaten na ge-
bruik uit via het be-
dieningspaneel en 
vertrouw hiervoor niet 
op de pandetectie.
Indien de kookplaten 

voorzien zijn van een 
deksel, dienen deze 
schoon te zijn voordat 
ze worden geopend. 
En ook het kookplaat-
oppervlak dient te zijn 
afgekoeld, voordat 
het deksel erop wordt 
geplaatst.
Het apparaat is niet 
bedoeld om te worden 
bediend door middel 
van een externe timer 
of afzonderlijke af-
standsbediening.  
Gebruik geen agres-
sieve schuurmiddelen 
of scherpe metalen 
schrapers om het glas 
van de ovendeur en 
andere oppervlaktes 
te reinigen omdat ze 
het oppervlak kunnen 
beschadigen, wat kan 
leiden tot het verbrij-
zelen van het glas of 
schade aan het op-
pervlak. 
Geen stoomreinigers 
gebruiken voor het 
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reinigen van het ap-
paraat. 
Uw apparaat is geproduceerd in 
overeenstemming met alle van 
toepassing zijnde lokale en inter-
nationale normen en voorschrif-
ten.
Onderhouds- en reparatiewerk-
zaamheden mogen alleen worden 
uitgevoerd door bevoegde onder-
houdstechnici. Installatie- en repa-
ratiewerk door onbevoegde tech-
nici kunnen u in gevaar brengen. 

-
ties van het apparaat op enigerlei 

-
ren.
Zorg er voorafgaand aan de instal-
latie voor dat de plaatselijke distri-
butie-omstandigheden (aard van 
het gas en de gasdruk of elektri-
citeitsspanning en -frequentie) en 
de eisen van het apparaat compa-
tibel zijn. De eisen voor dit appa-
raat staan   vermeld op het etiket.
VOORZICHTIGHEID: Dit appa-
raat is alleen bedoeld voor het ko-
ken van voedsel en voor huishou-
delijk gebruik binnenshuis en mag 
niet worden gebruikt voor andere 
doeleinden of in een andere toe-
passing, zoals niet-huishoudelijk 
gebruik of in een commerciële om-
geving of als verwarming.
Alle mogelijke veiligheidsmaatre-
gelen zijn genomen om uw vei-
ligheid te garanderen. Omdat het 
glas kan breken, dient u voorzich-
tig te zijn bij het schoonmaken om 
krassen te voorkomen. Vermijd 

slaan of kloppen op het glas met 
accessoires.
Zorg ervoor dat het netsnoer niet 
wordt ingeklemd tijdens de in-
stallatie. Als het netsnoer is be-
schadigd, dient dit te worden 
vervangen door de fabrikant, zijn 
onderhoudsmonteur of personen 

gevaar te voorkomen.
Installatiewaarschuwingen

Gebruik het apparaat niet voordat 
deze volledig is geïnstalleerd.
Het apparaat dient te worden ge-
installeerd en in gebruik worden 
genomen door een erkende tech-
nicus. De producent is niet verant-
woordelijk voor eventuele schade, 
die veroorzaakt kan zijn door ge-
brekkige plaatsing en installatie 
door onbevoegden. 
Wanneer u het apparaat uitpakt, 
zorg ervoor dat het niet is bescha-
digd tijdens het transport. In het 
geval van een defect; gebruik het 
apparaat niet en neem onmiddel-

-
ceerde onderhoudsmonteur. Om-
dat de voor verpakking gebruikte 
materialen (nylon, nietmachines, 
piepschuim ... etc) schadelijke 

kinderen, dienen deze te worden 
verzameld en onmiddellijk worden 
verwijderd. 
Bescherm uw apparaat tegen at-

-
-

als zon, regen, sneeuw enz. 
De omringende materialen 
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van het apparaat (kast) die-
nen een temperatuur van 
100 °C te kunnen doorstaan.  
De temperatuur van de onderkant 
van de kookplaat kan toenemen 
tijdens het functioneren ervan. 
Daarom dient er een plank onder 
het product worden gemonteerd.
Tijdens het gebruik  
Plaats geen brandbare of ont-
vlambare materialen op of in de 
buurt van het apparaat als het 
functioneert.
Verlaat de kookplaten niet tijdens 
het koken met vaste of vloeiba-
re oliën. Deze kunnen in brand 
vliegen ten gevolge van extreme 
verhitting. Giet nooit water op de 
vlammen, die worden veroorzaakt 
door olie. Dek de pan met zijn dek-
sel af om het vuur, dat is ontstaan, 
te doven en zet het fornuis uit. 
Plaats pannen altijd op het cen-
trum van de kookzone en draai de 
handgrepen naar een veilige posi-
tie, zodat er niet tegen kan worden 
gestoten of deze kunnen worden 
gegrepen.
Verwijder de stekker uit het stop-
contact als u het apparaat gedu-
rende langere tijd niet gaat gebrui-
ken. Zet de hoofdschakelaar uit. 
Draai bovendien de gasklep uit, 
als u het apparaat niet gebruikt. 
Zorg ervoor dat de bedieningstoet-
sen van het apparaat altijd in de 
'0'-stand (uit) staan, als het appa-
raat niet wordt gebruikt.

Tijdens het schoonmaken 
en onderhoud
Zet het apparaat altijd uit voordat 
er dergelijke werkzaamheden, zo-
als schoonmaken of onderhoud, 
worden uitgevoerd. U kunt dit 
doen door de stekker van het ap-
paraat uit het stopcontact te halen 
of door de hoofdschakelaars uit te 
zetten.
Verwijder niet de bedieningstoet-
sen voor het reinigen van het be-
dieningspaneel.

OM DE EFFICIENTIE EN 
VEILIGHEID VAN UW APPARAAT 
TE WAARBORGEN ADVISEREN 
WIJ U OM ALTIJD ORIGINELE 
ONDERDELEN TE GEBRUIKEN 
EN OM ALLEEN, INDIEN NODIG, 
ERKENDE ONDERHOUDSMON-
TEURS TE BELLEN.  
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BESCHRIJVING VAN DE KOOKPLAAT

Beste klant,
-
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7- Smart Pause

11- Boost
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BEDIENING VAN HET AP-
PARAAT
Gebruik de inductiekookzones met ge-
schikte kookgerei.

Nadat de stroomvoorziening is ingescha-
keld, gaan alle displays even kort aan. Ver-
volgens staat de kookplaat in standby-mo-
dus en is deze klaar voor gebruik.

De kookplaat wordt aangestuurd door elek-
tronische sensoren die bediend worden 

-
ken. Elke keer dat een sensor wordt geac-
tiveed, klinkt een geluidssignaal (zoemer).

Zet de kookplaat aan door op de AAN/
UIT-toets te drukken  Op alle pit-dis-
plays verschijnt een statische "0", terwijl 
de punten rechtsonder knipperen. (In-
dien binnen 20 seconden geen kookzo-
ne wordt geselecteerd, zal de kookplaat 
automatisch uitschakelen.)

U kunt de kookplaat op elk gewenst 
moment uitschakelen door op  te 
drukken. 
De AAN/UIT-toets  heeft altijd prio-
riteit bij de uitschakelfunctie.

Druk op de pitselectietoets  van de pit 
waarop u wilt gaan koken. Er verschijnt een 
statische punt op het display van de gese-
lecteerde pit. De knipperende punten op de 
displays van de andere pitten gaan uit.

Voor de geselecteerde pit kunt u de kook-
stand door het aanraken van de kook-
standslidertoetsen De pit 
is nu klaar voor gebruik. Voor de snel-
ste kooktijden selecteert u de gewenste 
kookstand, waarna u op de P-toets drukt 
om de Boost-functie te activeren.

Selecteer de pit die u wenst uit te 
schakelen door op de pitselectietoets 
te drukken. Met de -sli-
dertoetsen verlaagt u de temperatuur 
tot ''0''. (Door zowel het rechter als het 
linker deel van de slidertoets gelijktijdig 
in te drukken stelt u de temperatuur 
eveneens in op "0")."
Als de kookzone nog heet is, verschijnt 
"H" op het display in plaats van "0".

Druk op de -toets om alle kookzo-
nes tegelijkertijd uit te schakelen.
In de standby-modus verschijnt er een 
"H" op het display van alle kookzones 
die nog heet zijn.

De restwarmte-indicator geeft aan dat 
de keramische plaat nog heet is en dat 
het gevaarlijk is om deze aan te raken 
rondom de kookzone.

Nadat de kookzone is uitgeschakeld, 
verschijnt er een "H" op het desbetref-
fende display totdat deze kookzone vol-
doende afgekoeld is.

Elke kookzone wordt uitgeschakeld na 
verloop van een ingestelde maximale 
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gebruiksduur, indien de warmteinstel-
ling niet gewijzigd wordt Elke verande-
ring in de kookzone reset de maximale 
gebruiksduur naar de oorspronkelijke 
waarde van de beperkte gebruiksduur. 
De maximale gebruiksduur is afhanke-
lijk van de geselecteerde temperatuur.

Wacht tot de 'F' verdwijnt voor alle zones, 
schakel de kookplaat in door  aan te 
raken en ga verder met het gebruik.

Wa r m t e - -

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

Nadat de bediening is ingeschakeld, kan 
ook het kinderslot geactiveerd worden. 
Om het kinderslot te activeren, drukt u 
zowel het rechter als het linker deel van 
de slidertoets gelijktijdig in. Druk vervol-
gens nogmaals het rechter deel van de 
slidertoets in. Op alle pit-displays ver-
schijnt een "L" (LOCKED, vergrendeld). 
Het apparaat kan niet bediend worden. 
(Als een kookzone nog heet is, verschij-
nen "L" en "H" om en om op het display.)

De kookplaat blijft in de vergrendel-
de toestand totdat deze ontgrendeld 
wordt, zelfs wanneer de bediening in- 
en opnieuw uitgeschakeld is.
Om het kinderslot te deactiveren, scha-
kelt u eerst de kookplaat in. Druk zowel 
het rechter als het linker deel van de sli-

dertoets gelijktijdig in en druk vervolgens 
nogmaals het linker deel van de slider-
toets in. De "L" verdwijnt uit de displays 
en de kookplaat wordt uitgeschakeld.  

Vergrendelingsslot
De vergrendelingsfunctie is voor het 
blokkeren van functies en stelt het ap-
paraat in een veilige modus in tijdens 
het gebruik. Wijzigingen door aanra-
king, zoals het verhogen van warm-
te-instellingen en andere wijzigingen, 
zijn dan niet mogelijk. Het is alleen 
mogelijk het apparaat uit te zetten.

De vergrendelingsfunctie wordt geacti-
veerd als de vergrendelingstoets 
minstens 2 seconden wordt ingedrukt.  
Deze instelling wordt bevestigd door 
een zoemersignaal. Na een succesvol-
le werking van meer dan 2 seconden 
gaat de vergrendelingsindicator knip-
peren en wordt de pit vergrendeld.

De timer-functie is uitgevoerd in twee 
versies:

De kookwekker kan bediend worden 
als de kookzones uitgeschakeld zijn. 
De timerdisplay toont "00" met een 
knipperende punt.  

Gebruik de timer-slidertoetsen 
 om de tijd te verlen-

gen/verkorten. Het aanpassingsbereik 
ligt tussen 0 en 99 minuten. Als de 
kookwekker gedurende 10 seconden 
niet wordt bediend, dan wordt deze 
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ingesteld en verdwijnt de knipperende 
punt. Nadat de kookwekker is ingesteld, 
wordt de tijd afgeteld zoals ingesteld. 

Als de tijd voorbij is, klinkt er een sig-
naal en knippert het timerdisplay. Het 
geluidssignaal stopt automatisch na 
30 seconden en/of nadat eender welke 
toets is ingedrukt.

De op de kookwekker ingestelde tijd 
kan te allen tijde gewijzigd of uitge-
schakeld worden met de timer-slider-
toetsen   Als u de 
kookplaat op welk moment dan ook uit-
schakelt door aan te raken, dan wordt 
de kookwekker ook uitgeschakeld.

Als de kookplaat is ingeschakeld, kan 
een onafhankelijke timer geprogram-
meerd worden voor elke kookzone.

Selecteer een kookzone, stel vervol-
gens de temperatuur in en activeer als 
ten slotte de timerinstelling 
Met de -toets kan de timer gepro-
grammeerd worden als uitschakelfunc-
tie voor een kookzone. Rondom de 
timer bevinden zich vier leds. Deze 
geven aan voor welke kookzone de 
timer geactiveerd is.

10 seconden na de laatste werking zal de 
timer-display veranderen in de timer, die 

dan 1 kookzone geprogrammeerd is).
Als de timer afgelopen is, klinkt er een 
geluidssignaal. Op de timerdisplay ver-

schijnt een statische "00", terwijl de led 

De geprogrammeerde kookzone wordt 
uitgeschakeld en "H" verschijnt als de 
kookzone heet is.

Het geluidssignaal en de knipperen-
de led-timer stoppen automatisch na 
30 seconden en/of nadat eender welke 
toets is ingedrukt.

Terwijl de kookplaat in gebruik is, wor-
den de volgende activiteiten aangeduid 
door middel van een zoemer:
Normale activering van een toest met 
een kort geluidssignaal
Voortdurende bediening van toetsen 
gedurende een langere tijd (10 se-
conden) met een langer, onderbroken 
geluidssignaal.

Er dient een kookzone geselecteerd te 
worden, de gewenste kookstand dient 
ingesteld te worden en er dient opnieuw 
op de P (Boost)-toets gedrukt te worden.
De Boost-functie kan geactiveerd wor-
den als de inductiemodule de instelling 
op deze kookzone toestaat. Als de 
Boost-functie actief is, verschijnt een 

Door de Boost-functie te activeren, kan het 
maximale vermogen overschreden wor-
den. Dan wordt het geïntegreerde energie-
managementsysteem geactiveerd.
De noodzakelijke vermogensreduc-
tie wordt knipperend getoond op het 

-
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zone. Het knipperen is gedurende 3 
seconden actief en stelt u in staat de 
instellingen aan te passen, alvorens 
het vermogen gereduceerd wordt. 

Raak de pitselectietoets achtereen-
volgens aan om te koken, bakken, 
warmhouden en chocolade smelten. 
Er is alleen voor de rechterzijde van 
de kookplaat een speciale kookfunctie 
beschikbaar. U kunt niet tegelijkertijd 
koken en bakken. Als de kookplaat 
echter een piepsignaal laat horen ge-
hoord, is het wél mogelijk om de kook- 
en bakfunctie tegelijkertijd te activeren.

Kookfunctie**
Met deze functie kunt u water koken en 
de temperatuur van het water rond het 
kookpunt houden. Druk tweemaal op 
de pitselectietoets om de kookfunctie te 
activeren. Als de kookfunctie actief is, 
verschijnt er een 'B' op het desbetref-
fende display. Nadat het water kookt, 
geeft de kookplaat een piepsignaal. Dit 
signaal geeft aan dat het water kookt en 
dat het water nu blijft pruttelen.
Het display rechtsachter geeft de kook-
functie weer

Bakfunctie
Deze functie zorgt voor een olietem-
peratuur van ongeveer 160 °C. Druk 
driemaal op de pitselectietoets om de 

bakfunctie te activeren. Als de bakfunc-
tie actief is, verschijnt er een 'F' op het 

tijd geeft de kookplaat een piepsignaal. 
Dit signaal geeft aan dat de olie op 
temperatuur is om in te bakken.
Het display rechtsvoor geeft de kook-
functie weer 

Warmhoudfunctie**
Deze functie zorgt ervoor dat het ge-
recht automatisch op een temperatuur 
van ongeveer 50 °C gehouden wordt. 
Druk viermaal op de pitselectietoets om 
de warmhoudfunctie te activeren. Als de 
warmhoudfunctie actief is, verschijnt er 

 
Het display rechtsvoor geeft de warm-
houdfunctie weer 

Chocoladesmeltfunctie
Deze functie is bedoeld om chocolade 
of vergelijkbare producten automatisch 
te smelten, bij een temperatuur van 
ongeveer 40 °C. Druk vijfmaal op de 
pitselectietoets om de chocoladesmelt-
functie te activeren. Als de chocola-
desmeltfunctie actief is, verschijnt er 
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Het display rechtsvoor geeft de choco-
ladesmeltfunctie weer
**Deze resulaten en tijden kunnen vari-
eren naar gelang de hoeveelheid en de 
kwaliteit van de pan. 1,5 liter water en 
0,5 liter olie geven de beste kookresul-
taten met deze functies.

Smart Pause
Als Smart Pause wordt geactiveerd, 
dan wordt het vermogen van alle pitten 
die zijn ingeschakeld gereduceerd.
Als u Smart Pause deactiveert, dan 
keren de pitten automatisch terug naar 
het vorige warmteniveau.
Als Smart Pause niet wordt geacti-
veerd, dan schakelt de kookplaat na 
30 minuten uit.
Druk op ( ) om Smart Pause te 
activeren. Het vermogen voor de 
geactiveerde pit(ten) wordt geredu-
ceerd tot niveau 1 en op alle schermen 
verschijnt “II”. 
Druk nogmaals op ( ) om Smart 
Pause te deactiveren. “II” verdwijnt 
en de pitten keren nu terug naar het 
niveau dat hiervoor ingesteld was.

HINTS EN TIPS

Kookgerei

· Gebruik kookgerei met dikke, platte,
gladde bodems met dezelfde diameter
als de pit. Dit helpt de kooktijd reduceren.

· Kookgerei van staal, geëmailleerd
staal, gietijzer en roostvrij staal (indien
juist gemerkt door de fabrikant) geeft
de beste resultaten.

· Bij kookgerei van geëmailleerd staal
of met aluminium of koperen bodem
kunnen metalen resten achterlaten op
de kookplaat. Deze resten zijn moeilijk
te verwijderen. Maak de kookplaat na
elk gebruik schoon.

· Kookgerei is geschikt voor inductieko-
ken indien een magneet aan de onder-
kant van het kookgerei blijft plakken.

· Het kookgerei dient centraal op de
kookzone geplaatst te worden. Als
het kookgerei niet op de juiste manier
geplaatst is, verschijnt er een melding
op het display.

· Bij het gebruik van bepaalde pannen,
kunnen verschillende geluiden te horen
zijn. Dit heeft te maken met het ontwerp
van de pannen en heeft geen invloed op de
prestaties of veiligheid van de kookplaat.

CORRIGEREN FOUTIEF

CORRIGEREN FOUTIEF
Energiebesparing

· Inductiekookzones passen zich in
zekere mate automatisch aan aan
de grootte van de bodem van het
kookgerei. Het magnetische deel van
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de bodem dient echter een minimale 
diameter te hebben, afhankelijk van de 
grootte van de kookzone.

Plaats kookgerei op de kookzone voor-
dat deze wordt ingeschakeld. Als de 
kookzone ingeschakeld wordt alvorens 
er kookgerei op geplaatst wordt, werkt 
de kookzone niet. Dit wordt ook weer-
gegeven op het display.

· Gebruik een deksel om de kooktijd te
reduceren.

· Als vloeistof begint te koken, verlaag
dan de temperatuurinstelling.

· Beperk de hoeveelheid vloeistof of
vet om de kooktijden te reduceren.

· Selecteer de juiste temperatuurinstel-
ling voor de kooktoepassingen.

Voorbeelden van kooktoepas-
singen

De informatie in de volgende tabel is 
uitsluitend bedoeld als richtlijn.

0
1- 3
4 - 5 Zachtjes sudderen, lang-

6 - 7 Opwarmen en snel 
sudderen

8 Koken, sauteren en 

9
P

Schoonmaaktips

· Gebruik geen schuursponsjes, bijtend
reinigingsmiddelen, schoonmaaksprays

of scherpe objecten om de oppervlak-
ken van de kookplaat schoon te maken.

· Week aangebrande etenswaren los
met een vochtige doek en afwasmiddel.

· U kunt een schraper gebruiken voor
etenswaren en resten. Verwijder kleverige
etenswaren meteen als deze geknoeid
worden, voordat het glas afgekoeld is.

· Wees voorzichtig dat u de siliconenlijm
niet wegschraapt van de randen van het
glas als u een schraper gebruikt.

· De schraper is voorzien van een mes-
je en moet daarom buiten het bereik
van kinderen gehouden worden.

· Gebruik een speciale keramische kook-
plaatreiniger als de kookplaat nog warm
aanvoelt. Vervolgens spoelen en droogve-
gen met een schone doek of keukenpapier.

INSTALLATIE VAN HET APPARAAT

De elektrische aansluiting van deze 
kookplaat dient te worden uitgevoerd 
volgens de instructies in deze hand-
leiding en in overeenstemming met de 
huidige regelgeving. In geval van scha-
de ten gevolge van onjuiste aansluiting 
of installatie komt de garantie te verval-
len. Dit apparaat dient geaard te zijn.

Veilige installatie

· Indien er iets boven de kookplaat op-
gehangen wordt, dient dit op minstens
65 cm erboven gehangen te worden.

· De afzuigkap dient geplaatst te worden
conform de instructies van de fabrikant.

· De wand die in contact staat met de ach-
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terkant van de kookplaat dient vervaardigd 
te zijn uit vuurbestendig materiaal.

· De stroomkabel mag niet langer zijn
dan 2 meter.

De kookplaat in een werkblad 
integreren

· De kookplaat kan in eender welk
werkblad geïntegreerd worden, als dit
hittebestendig tot een temperatuur van
minstens 90 ºC is.

· Maak een opening met de afmetingen
die staan aangegeven in de afbeelding
hieronder en op de volgende pagina.

· De inductiekookplaat kan geïnte-
greerd worden in werkbladen met een
dikte van 25 tot 40 mm.

W (mm) 780 min. A (mm) 50

D (mm) 520 min. B (mm) 50

H (mm) 56 E/F (mm) 10

C1 (mm) 750 min. F (mm) 10

C2 (mm) 490 G (mm) 20
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Montagebeugel werkblad

Een elektrische aansluiting maken

Alvorens u een aansluiting maakt, 
controleert u of:
de stroomvoorziening dezelfde is als is 
aangegeven op het typeplaatje op de 
achterzijde van uw kookplaat;
het elektriciteitsnet de belasting van 
het apparaat aan kan (zie typeplaatje);
de stroomvoorziening een aardverbin-
ding heeft, die overeenstemt met de 
bepalingen van de huidige regelgeving 
en in goede staat verkeert;

de gezekerde schakelaar gemakkelijk 
toegankelijk is, als de kookplaat is 
geïnstalleerd.
  Als er geen speciaal kookplaatcircuit 
en gezekerde schakelaar zijn, dienen 
deze te worden geïnstalleerd door een 
erkende elektricien voordat de kook-
plaat wordt aangesloten. 
Een goedgekeurde, geschikte kabel 
dient aangesloten te worden van-
uit de hoofdzekeringskast en dient 
beschermd te zijn door een eigen 
zekering van 50 amp. of een mi-
crostroomonderbreker (MCB. De 
elektricien dient te zorgen voor een 
gezekerde schakelaar voor alle polen, 
die zowel de inductiekabel als de nul-
geleider onderbreekt met een contact-
scheiding van minstens 3,0 mm.
De gezekerde schakelaar dient in 
de keukenmuur geplaatst te worden, 
boven het werkoppervlak en aan 
de zijkant van de kookplaat, en niet 
erboven - conform de IEE-regels. Sluit 
de gezekerde schakelaar aan op een 
aftakdoos, die op ongeveer 61 cm 
boven de vloer op de muur achter de 
kookplaat wordt bevestigd. De voe-
dingskabel van de kookplaat kan ver-
volgens aangesloten worden. Sluit een 
uiteinde aan op de aftakdoos en sluit 
het andere uiteinde aan op de aansluit-
doos van de kookplaat, die zich aan de 
achterkant van de kookplaat bevindt. 
Verwijder het deksel van de aansluit-
doos en installeer de kabel conform 
het aansluitschema. 

De voedingskabel dient uit de buurt 
van directe warmtebronnen gepositi-
oneerd worden. 

Breng het meegeleverde eenzijdig zelf-
klevende afdichtplakband helemaal rond 
de glazen onderrand van de kookplaat 
langs de buitenrand van het keramische 
glaspaneel aan. Rek deze niet uit.

Schroef de 4 werkbladmontagebeugels 
op de zijwanden van het product.
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opzichte van de kamertemperatuur.

Voor de inductiekookplaat dient de 
kabel de volgende kenmerken te 
hebben: H05VV-F 3X4 mm²  60227 

 
op de onderzijde van het apparaat.

FOUTCODES
Als er zich een fout voordoet, wordt een 
foutcode getoond op de pit-displays.

  De koelventilator is uitgeschakeld, 
neem contact op met een erkende 
onderhoudsmonteur. 

  De stroomvoorziening verschilt 
van de aangegeven waarden. Zet de 
kookplaat uit door   aan te raken, 
wacht tot “H” verdwijnt voor alle kook-
zones en zet de kookplaat weer aan 
door op  te drukken. Zet het gebruik 
voort. Als dezelfde fout zich opnieuw 
voordoet, neem dan contact op met een 
erkende onderhoudsmonteur.

Netfrequentie verschilt van de 
aangegeven waarden. Zet de kookplaat 
uit door   aan te raken, wacht tot 
“H” verdwijnt voor alle kookzones en zet 
de kookplaat weer aan door op  te 
drukken. Zet het gebruik voort. Als de-
zelfde foutmelding weergegeven wordt,  
trek dan de stekker uit het stopcontact 
en stop deze er weer in. Zet de kook-
plaat aan door op  te drukken. Zet 
het gebruik voort. Als dezelfde fout zich 

opnieuw voordoet, neem dan contact op 
met een erkende onderhoudsmonteur.

 De binnentemperatuur van de kook-
plaat is te hoog. Zet de kookplaat uit door op   te drukken en laat de pitten afkoelen. 

 Communicatiefout tussen 
touch-bedieningspaneel en pit. Neem 
contact op met een erkende onder-
houdsmonteur. 

 De spoel van temperatursensor is 
uitgeschakeld, neem contact op met 
een erkende onderhoudsmonteur.

De koeler van temperatuursensor 
is uitgeschakeld, neem contact op met 
een erkende onderhoudsmonteur.

 Kalibratiefout, neem contact op 
met een erkende onderhoudsmonteur. 

4 4
N N PEPE

L3 L2 L1 L

5 5

3 32 21 1
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INNHOLD:

Sikkerhetsregler
Beskrivelse av apparat
Stekeplate og kontrollpanel for varmeelementene
Bruke apparatet
Skru maskinen på og av
Skru stekesonene på og av
Smart Pause
Restvarmeindikator.
Sikkerhetsbryter-funksjon
Barnesikring
Tidtakerfunksjon
Alarm 
Boost-funksjon
Slå brosonen på
Spesiell stekefunksjon
Hint og tips
Installasjon av apparatet
Sikkerhet under installasjonen
Tilpassing av komfyren i en kjøkkenbenk
Tilkobling til strømnettet
Diagram for elektrisk tilkobling
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SIKKERHETSADVARSLER
LES DISSE INSTRUKSJONENE NØYE 
OG I SIN HELHET FØR DU BRUKER 
APPARATET, OG OPPBEVAR DEM PÅ 
ET LETT TILGJENGELIG STED SOM 
ET REFERANSEPUNKT VED BEHOV.

DENNE BRUKERHÅNDBOKEN ER 
UTVIKLET FOR FLERE MODELLER. 
DITT APPARAT VIL KANSKJE IKKE 
HA ALLE FUNKSJONENE SOM ER 
BESKRIVET I HÅNDBOKEN. VÆR 
SPESIELT OBS PÅ UTTRYKK SOM 
HAR BILDER MENS DU LESER BRU-
KERHÅNDBOKEN.

Generelle sikkerhetsadvarsler 

Dette apparatet kan 
brukes av barn fra 8 
år og oppover og per-
soner med reduserte 
fysiske, sensoriske el-
ler mentale evner eller 
personer uten erfaring 
og kunnskap hvis de 
får tilsyn eller instruk-
sjoner om bruk av ap-
paratet på en sikker 
måte og forstår fare-
ne som er involvert. 
Ikke la barn leke med 
apparatet. Rengjø-
ring og brukervedlike-
hold må ikke utføres 
av barn, hvis de ikke 

overvåkes.  
ADVARSEL: Dette ap-
paratet og dets tilhø-
rende deler blir varme 
under bruk. Det bør 
utvises forsiktighet 
for å unngå berøring 
av varmeelementene. 
Barn under 8 skal hol-
des unna apparatet, 
med mindre de over-
våkes kontinuerlig. 
ADVARSEL: Bruk av 
ovnen som involve-
rer fett eller oljer og 
skjer uten oppsyn, 
kan være farlig og kan 
føre til brann. Forsøk 
ALDRI å slukke en 
brann med vann. Slå 
av apparatet og dekk 

lokk eller brannteppe.   
ADVARSEL: Fare for 
brann: Ikke oppbevar 
elementer på ovnens 
varmeelementer.
ADVARSEL: Hvis det 

-
ten, må du skru av 
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apparatet for å unngå 
fare for elektrisk støt. 
For induksjonskom-
fyrer bør metallgjen-
stander som kniver, 

ikke plasseres på 

da de kan bli varme. 
For induksjonskom-
fyrer må stekeplate-
ne slås av etter hver 
bruk, ved å bruke kon-
trollknappene – ikke 
ved å være avhengig 
av grytesensoren.
For ovner med inte-
grert lokk, bør eventu-
elt søl fjernes fra lok-
ket før det tas i bruk. 

tillegg avkjøles før du 
lukker lokket.
Apparatet er ikke ment 
å brukes sammen med 
ekstern tidtaker eller 
eksterne fjernkontroller.  
Ikke bruk kraftige sku-
remidler eller skar-
pe metallskraper for 

å rengjøre glasset i 
ovnsdøren eller an-

gjenstander kan ripe 
opp, skade eller danne 

Ikke bruk dampren-
sere for rengjøring av 
apparatet. 
Apparatet er produsert i samsvar 
med gjeldende lokale og interna-
sjonale standarder og forskrifter.
Vedlikeholds- og reparasjonsar-
beid må utføres av autoriserte 
serviceteknikere. Installasjon- og 
reparasjonsarbeid som er utført av 
uautorisert personell kan medføre 

-
-

ner på hvilken som helst måte er 
farlig.
Før installasjon, må du sikre at 
de lokale distribusjonsforholde-
ne (type gass og gasstrykk eller 
strømspenning og -frekvens) er 
kompatible med apparatet. Appa-

-
ner er angitt på etiketten.
ADVARSEL: Dette apparatet 
er konstruert utelukkende for 
innendørs husholdningsbruk og 
må ikke brukes til andre formål 
eller i andre omgivelser slik som 
bruk utenfor husholdningen eller 
i et kommersielle miljøer eller for 
romoppvarming.
Alle mulige sikkerhetstiltak er 
iverksatt for å sørge for din sikker-
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het. Siden glasset kan knuse, bør 
du være forsiktig med å unngå å 
lage riper under rengjøring. Unngå 

gjenstander.
Sørg for at strømledningen ikke 
blir klemt fast under installasjonen. 
Hvis strømledningen blir skadet, 
må den erstattes av produsenten, 
forhandleren eller tilsvarende kva-

situasjoner.
Advarsler for installasjon

Ikke bruk apparatet før det er full-
stendig installert.
Apparatet må installeres og gjøres 
klart for bruk av en autorisert tek-
niker. Fabrikanten er ikke ansvar-
lig for eventuelle skader forårsaket 
av feilplassering og montering av 

Når du pakker ut maskinen, må 
du sørge for at den ikke har blitt 
skadet under transport. I tilfelle feil 
må du ikke bruke apparatet, og 

serviceverksted. Fordi emballasje-
materialene (nylon, stifter, polysty-
renskum, o.l.) kan være skadelige 
for barn, bør de samles opp og 
fjernes umiddelbart. 
Beskytt apparatet mot atmosfæ-

værforhold som sol, regn, snø, 
osv. 
Materialene som omslut-
ter apparatet (kabinettet) må 
være i stand til å motstå en 
temperatur på minst 100 °C. 

Temperaturen av undersiden av 
komfyren kan stige under drift. 
Derfor må det monteres plate på 
undersiden av produktet.
Under bruk  
Ikke legg lettantennelige eller 
brennbare materialer i eller i nær-
heten av apparatet mens det er i 
drift.
Ikke forlat ovnen mens du bruker 

oljer. De kan ta fyr som et resultat 
av ekstrem varme. Aldri hell vann 

olje. Sett lokk på gryten eller steke-

oppstod fra olje, og slå ovnen av. 
Posisjonere alltid gryter rett over 
stekeplaten, og snu håndtakene til 
et trygt sted slik at de ikke skub-
bes borti ved et uhell.
Trekk stikkontakten ut av støpse-
let hvis du ikke kommer til å bruke 
apparatet på lang tid. Hold hoved-
bryteren avslått. I tillegg må du 
stenge gassventilen når du ikke 
bruker apparatet. 
Sørg for at apparatets brytere all-
tid står i posisjon «0» (stopp) når 
det ikke er i bruk.

Under rengjøring og vedli-
kehold
Slå alltid av apparatet før vedlike-
holdsarbeid som rengjøring utfø-
res. Du kan utføre vedlikeholdsar-
beidet etter at apparatet er koblet 
fra eller hovedbryteren har blitt 
slått av.
Ikke fjern kontrollknottene for å 
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rengjøre kontrollpanelet.
FOR Å HOLDE APPA-

RATET TRYGT OG EFFEKTIVT, 
ANBEFALER VI AT DU ALLTID 
BRUKER ORIGINALE RESER-
VEDELER, OG AT DU KUN KON-
TAKTER AUTORISERT SERVICE-
PERSONELL VED EVENTUELLE 
REPARASJONSBEHOV. 



BESKRIVELSE AV OVNEN

Kjære kunde,

Stekeplate for 4 varmeelementer:

Kontrollpanel

Merk:  
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Induksjonsvarmeelement
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Kontrollpanel for 4 varmeelementer: 

2- Valg av øvre venstre stekeplate

4- Valg av øvre høyre stekeplate

7- Smart Pause

8- Valg av nedre venstre stekeplate

10- Valg av nedre høyre stekeplate
11- Boost
12- På/av
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BRUKE APPARATET
Bruk egnede gryter på induksjons-ste-
kesonene.

Etter strømtilførselen er slått på, vil alle 
displayene lyse et øyeblikk. Når dis-
playene slukkes igjen, vil komfyren gå i 
ventemodus, og er nå klar til bruk.

Komfyren kontrolleres med elektronis-
ke sensorer som aktiveres ved å berøre 
de tilhørende sensorene. Hver gang en 
sensor aktiveres vil den gi fra seg et lyd-
signal (alarm).

Skru på maskinen:
Skru på komfyren ved å trykke ON/
OFF-tasten  Alle varmeelement-
display vil statisk vise «0», og prikkene 
nederst til høyre vil blinke. (Hvis ingen 
stekesone velges innen 20 sekunder, vil 
komfyren automatisk slå seg av.)

Skru av maskinen:
Du kan når som helst skru komfyren av 
ved å trykke  . 
ON/OFF-tasten  har alltid prioritet 
foran slukningsfunksjonen.

Skru på stekesonene:
Trykk tasten  for stekeplaten du øn-
sker å bruke. En prikk vil statisk vises 
på displayet for den valgte stekeplaten, 
og den blinkende prikken på alle de an-
dre skjermene vil forsvinne.
Du kan nå velge varmenivå for den 
valgte stekeplaten ved å berøre gli-
deknappene Elementet 
er nå klart for matlaging. For raskest 

mulig koking, velger du ønsket kokeni-
vå før du trykker P-tasten for å aktivere 
Boost-funksjonen.

Skru av stekesonene:
Velg platen du ønsker å slå av ved å 
trykke på tasten for valg av stekeplate.  
. Skru temperaturen ned til «0» ved 
å bruke  -glideknap-
pen. (Hvis du briker høyre og venstre 
glideknapp samtidig vil du også skru 
temperaturen til «0»).
Hvis stekesonen er varm, vises «HE» i 
stedet for «0».
Skru av alle stekesonene:
For å skru av alle stekesonene på en 
gang, kan du trykke -tasten.
I standby-modus vises en «H» på alle 
varme stekesoner.

Restvarmeindikator:
Restvarmeindikatoren viser at det kera-
miske glasset rundt stekesonen har en 
temperatur som er farlig å berøre.

Etter at stekesonen skrus av, viser det 
respektive displayet en «H» inntil tem-
peraturen for den tildelte stekesonen 
har nådd et ufarlig nivå.

Sikkerhetsbryter-funksjon:
Hver stekesone vil skrus av etter en 
angitt maksimal driftstid dersom varme-
innstillingen ikke endres. Hver endring 
av stekesonen nullstiller den maksi-
male driftstiden til den opprinnelige 
verdien for tidsbegrensning uten drift. 
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Den maksimale driftstiden avhenger av 
det valgte temperaturnivået.

Vent til bokstaven «F» forsvinner fra alle 
sonene, og skru deretter komfyren på ved 
å berøre . Du kan nå bruke komfyren.

Varme-
slå av etter

1–2
3–4
5
6–9

Barnesikring:
Barnelåsfunksjonen kan aktiveres etter 
du har slått kontrollen på. For å aktivere 
barnelåsen, trykker du høyre og ven-
stre side av glidebryteren samtidig, og 
deretter høyre side av glidebryter på nytt. 
«L» – som betyr LÅST – vil vises på alle 
varmeskjermer og kontrollen vil ikke kun-
ne endres. (Hvis en stekesone er i varme 
tilstand, vises «L» og «H» vekselsvis.)

Komfyren vil forbli låst inntil den låses 
opp, selv om kontrollen har blitt slått på 
og av.
For å deaktivere barnesikringen, må du 
først slå på komfyren. Trykk høyre og 
venstre side av glidebryteren samti-
dig, og trykk deretter venstre side av 
glidebryteren på nytt. Bokstaven «L» 
forsvinner fra displayet og komfyren 
slås av.  

Tastelås
Tastelåsfunksjonen er ment for å blok-
kere og sette apparatet i sikker modus 
under drift. Endringer ved berøring av 
knapper, som f.eks. å øke varmeinnstil-
linger og annet, skal da være umulig. 
Det er bare mulig å slå av apparatet.

Låsefunksjonen aktiveres når Tas-
telås-knappen  trykkes i minst 
2 sekunder. Denne handlingen bekref-
tes av en pipetone. Etter at knappen 
holdes ned i minst 2 sekunder, be-
gynner nøkkelindikatoren å blinke og 
varmeelementet låses.

Tidtakerfunksjon :
Tidtakerfunksjonen kan brukes på to 
måter:

Minuttvarsel-tidtaker (1 til 
99 minutter):
Minuttvarsel-tidtakeren kan brukes der-
som steksonene er skrudd av. Tidtakerdis-
playet viser «00» med en blinkende prikk.  

Bruk glideknappene for tidtakeren 
 for å øke/senke tiden. In-

tervallene kan justeres mellom 0 og 99 mi-
nutter. Hvis det ikke skjer noe i løpet av 10 
sekunder, vil minuttvarsel-tidtakeren stilles 
inn og den blinkende prikken forsvinne. 
Etter at tidtakeren har blitt stilt inn, vil tiden 
telle ned i henhold til valgt innstilling. 

Når tiden er utløpt, høres et signal og 
tidtakerdisplayet blinker. Lydsignalet vil 
opphøre automatisk etter 30 sekunder, 
og/eller ved berøring av en tast.
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Minuttvarsel-tidtakeren kan endres 
eller slås av når som helst med 
glideknappene for tidtakeren  

 Minuttvarsel-tidtakeren 
blir også slått av hvis du slår av komfy-
ren med berøring.

Stekesone-tidtaker (1 til 99 mi-
nutter):
Når komfyren er på, kan en uavhengig 
tidtaker programmeres for hver steke-
sone.

Velg en stekesone og velg deretter 
temperaturinnstilling før du til slutt akti-
verer tidtakertasten 

. Tidtakeren kan programme-
res som en avslåingsfunksjon for en 
stekesone. Fire LED-lys er plassert 
rundt tidtakeren. Disse indikerer hvilke 
stekesoner som har aktive tidtakere.

10 sekunder etter siste drift, endres 
tidtakerskjermen til tidtakeren som først 
vil utløpe (dersom mer enn 1 stekepla-
te programmeres).
Når tidtakeren har talt ned, høres et 
signal og tidtakerdisplayet viser «00» 
statisk, mens den tilordnede lysdio-
den for stekesonen med aktiv tidtaker 
blinker. Den programmerte stekesonen 
skrus av og bokstaven «H» vises hvis 
stekesonen er varm.

Lydsignalet og den blinkende lysdioden 
vil opphøre automatisk etter 30 sekunder, 
og/eller ved berøring av en tast.

Alarm :
Mens komfyren er i drift, vil følgende 
aktiviteter signaliseres ved hjelp av en 
alarm:
Normal aktivering av tast med et kort 
lydsignal
Kontinuerlig drift av taster i løpet av en 
lengre tidsperiode (10 sekunder) med 
et lengre, avbrutt lydsignal.

Boost-funksjon: 
En stekesone må velges, stekenivå 
må settes til «ønsket stekenivå» og P 
(Boost)-knappen må trykkes på nytt.
Boost-funksjonen kan aktiveres hvis 
induksjonsmodellen godtar innstillingen 
på denne stekesonen. Hvis Boost-funk-
sjonen er aktiv, vil bokstaven «P» vises 
på det korresponderende displayet.
Aktivering av booster kan overskride 

strømstyringen vil bli aktivert.
Den nødvendige strømreduksjonen 
signaliseres ved at displayet for den 
korresponderende stekesonen be-
gynner å blinke. Blinkingen varer i 
3 sekunder og gir mulighet for ytterli-
gere justeringer av innstillingene før 

Slå brosonen på
Berør fremre og bakre tast for valg av 
stekeplate på venstresiden samtidig. 
En statisk prikk vises på displayet for 
venstre stekeplate og displayet viser 
bokstavene «b» og «r». Og den blin-
kende prikken på alle andre display er 
slått av.
Velg temperaturinnstillingen ved å 
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bruke innstillingen for økning av varme 
med høyre side av glideknappen eller 
senk innstilling av varme med venstre 
side av glideknappen.
Broelementet er klart for steking. For 
raskest mulig koking, velger du ønsket 
kokenivå før du berører P-tasten for å 
aktivere Boost-funksjonen.

Slå brosonen av
Broelementet skal velges ved å trykke 
bakre venstre eller fremre venstre tast 
for valg av stekeplate med venstre 
side av glideknappen, senker du nivået 
til «0». Hvis brostekesonen er varm, 
vises «HE».

Spesiell stekefunksjon
Berør tasten for valgt av stekeplate 
gjentatte ganger for koking, steking, 
holde varmt, sjokoladesmelting. Spesi-
elle stekefunksjoner er bare tilgjengelig 
for høyre side av stekeplaten. Koking 
og steking kan ikke fungere samtidig, 
men etter du hører et pip fra stekepla-
ten, er det mulig å aktivere koking og 
steking samtidig.

Kokefunksjon**
Denne funksjonen koker opp vann og 
holder det i nærheten av kokepunktet. 
For å aktivere kokefunksjonen trykker 
du tasten for valg av stekeplate to 
ganger. Når kokefunksjonen er aktiv, 
vil det korresponderende displayet vise 
bokstaven «b». Stekeplaten avgir et 
pipesignal etter vannet er kokt. Dette 
signalet oppgir at koking er fullført og 
putring pågår.

Det bakre høyre varmedisplayet viser 
kokefunksjonen

Stekefunksjon
Denne funksjonen steker oljen på rundt 
160 °C. For å aktivere stekefunksjonen 
trykker
du tasten for valg av stekeplate tre 
ganger. Når kokefunksjonen er aktiv, 
vil det korresponderende displayet vise 
bokstaven «F». Komfyren gir fra seg 
en pipelyd etter en stund. Dette signa-
let antyder at oljen er klar til å stekes i.
Det fremre høyre varmedisplayet viser 
stekefunksjonen

Hold varmt-funksjon**
Denne funksjonen sikrer at maten 
automatisk oppbevares på en tempe-
ratur på omtrent 50 °C. For å aktivere 
hold varm-funksjonen trykker du tasten 

hold varm-funksjonen er aktiv, viser det 
korresponderende displayet bokstaven 
«u».
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Det bakre høyre varmedisplayet viser 
hold varm-funksjonen 

Smeltet sjokolade-funksjon
Denne funksjonen tillater at smelting 
av sjokolade eller lignende holdes på 
en temperatur på omtrent 40 °C. For å 
aktivere sjokoladesmeltingsfunksjonen, 
trykker du tasten for valg av stekeplate 
fem ganger. Når sjokoladesmeltings-
funksjonen er aktiv, vil det korrespon-
derende displayet vise bokstaven «c».

Det fremre høyre varmedisplayet viser 
sjokoladesmeltingsfunksjonen
**Utførelsen og tidsperioden kan 
variere avhengig av mengden mat og 
kvaliteten på gryten. 1,5 liter vann og 
0,5 liter olje gir best stekeresultater 
med disse funksjonene.

Smart Pause
Når aktivert, reduserer Smart Pause 
styrken på alle kokeplater som er slått 
på.
Hvis du deretter deaktiverer Smart-
Pause, vil kokeplatene automatisk gå 
tilbake til forrige nivå.
Hvis Smart Pause ikke deaktiveres, vil 
kokeplaten slå seg av etter 30 minutter.

Trykk ( ) for å aktivere Smart Pau-
se. Den/de påslåtte kokeplaten(e) vil 
reduseres til nivå 1 og «II» vil lyse på 
alle skjermene. 
Trykk ( ) på nytt for å deaktivere 
Smart Pause. «II» vil ikke lengre vises 
og varmeelementene vil gå tilbake til 
siste innstilling.

HINT OG TIPS

Gryter

bunn og med samme diameter som 
varmeelementet. Dette vil redusere 
steketiden.

· Gryter som er laget av stål, emaljert
stål, støpejern og rustfritt stål (hvis
hensiktsmessig merket av produsen-
ten) vil gi best resultat.

· Gryter av emaljert stål eller aluminium
eller med kobberbunn kan gi fra seg
metalliske sedimenter på kokeplaten.
Hvis disse las være, kan de bli vanske-
lige å fjerne. Rengjør kokeplaten etter
hver bruk.

· Gryter er egnet for bruk dersom mag-
neter fester seg til bunnen av gryten.

· Gryter må plasseres på midten av ko-
keplaten. Hvis de ikke plasseres riktig,
vises dette.

· Bruk av visse typer gryter kan gi fra
seg ulike lyder. Dette er på grunn av
grytenes ulike utforming, og vil ikke på-
virke grytenes ytelse eller sikkerheten
for bruk av komfyren.
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RIKTIG FEIL

RIKTIG FEIL

Strømsparing

· Induksjonsstekesonene tilpasser seg
automatisk størrelsen på grytebunnen
opptil en viss grense. Den magnetiske
delen av grytebunnen må derimot ha
en minimum størrelse på diameteren,
avhengig av størrelsen av stekesonen.

Sett kokekaret på stekesonen før den 
slås på. Hvis den slås på før du setter 
et kokekar på den, blir ikke stekesonen 
aktivert og kontrolldisplayet vises.

· Bruk et lokk for å redusere steketiden.

· Når væsken begynner å koke, bør du
redusere temperaturinnstillingen.

- Begrens bruken av væske eller fett
for å redusere steketiden.

· Velg riktig temperaturinnstilling for
typen matlaging du foretar deg.

Eksempler på typer matlaging

Opplysningene i tabellen er veiledende.

Bruk for
0 Element av

1–3 
4–5

6–7

8

9
P Boost-funksjon

Rengjøringstips

· Ikke bruk skureputer, etsende ren-
gjøringsmidler, rengjøringsmidler på
sprayboks eller skarpe gjenstander til å

· Fukte fastbrent mat med en fuktig klut
og oppvaskmiddel før du fjerne dette.

· Du kan bruke en skrape for å fjerne
matrester. Klissete mat må rengjøres
umiddelbart etter at det søles, før glas-
set avkjøles.

· Vær forsiktig så du ikke påfører riper
i silikonlimet på kanten av glasset når
du bruker skrape.

· Skrapen har en barberhøvel og må
derfor holdes unna barn.

· Bruk et spesielt rengjøringsmidler bereg-
net for keramiske komfyrer når du rengjør

med en ren klut eller et papirhåndkle.
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INSTALLASJON AV APPARATET

ADVARSEL:

Den elektriske tilkoblingen av denne 
komfyren skal utføres av en autorisert 
elektriker, i henhold til instruksjonene 
i denne håndboken og i samsvar med 
gjeldende regelverk. Ved eventuelle 
skader som oppstår som følge av feil 
tilkobling av komfyren, vil garantien 
ikke være gyldig. Dette apparatet må 
bli jordet.

Sikkerhet under installasjonen

være minst 65 cm over komfyren

· Avtrekksvifter må monteres i henhold
til produsentens instruksjoner.

· Veggen som er i kontakt med bak-
siden av komfyren må være laget av

· Strømkabelens lengde bør ikke over-
stige 2 meter.

Tilpassing av komfyren i en 
kjøkkenbenk

· Komfyren kan settes inn i en hvilken
som helst benkeplate, forutsatt at den
er varmebestandig opptil minst 90 ºC.

· Lag en åpning med dimensjonene
som vist på bildet under og på neste
side.

· Induksjonskomfyren kan bygges inn i
benkeplater med tykkelse på 25 til 40 mm.

W (mm) 780 min. A (mm) 50

D (mm) 520 min. B (mm) 50

H (mm) 56 E/F (mm) 10

C1 (mm) 750 min. F (mm) 10

C2 (mm) 490 G (mm) 20
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Påfør den medfølgende ensidige, 
selvklebende forseglingstapen hele 
veien rundt den nedre glasskanten 
av stekeplaten, langs den ytre kanten 
av glasskeramikkpanelet. Ikke strekk 
tapen.

Skru de 4 monteringsbrakettene for 
benkeplaten fast til produktets sideveg-
ger.

Tilkobling til strømnettet

Før du kobler til må du sjekke at:
Nettspenningen er den samme som på 
fabrikkskiltet på baksiden av komfyren.
Kretsen kan takle apparatets belast-
ning (se fabrikkskiltet).
Strømforsyningen har en jordforbindel-
se som er i samsvar med bestemmel-
sene i gjeldende regelverk og er i god 
stand.
Sikringsbryteren er lett tilgjengelig etter 
at komfyren er installert.
  Hvis det ikke er noen dedikert krets 
og sikringsbryter for komfyren, må det-
te installeres av en autorisert elektriker 
før komfyren kobles til. 
En godkjent, egnet kabel må kobles fra 
forbrukerenheten (hovedsikringsbok-
sen) og beskyttes av en egen 50-am-

(Micro Circuit Breaker – MCB). Elek-
trikeren må gi en sikret 2-polet bryter 
som kobler både linjen (levende) og 
nøytrale ledere med en kontaktavstand 
på minst 3,0 mm.
Sikringsbryteren skal monteres på 
kjøkkenveggen, over benkeplaten og til 
siden for komfyren – ikke over – i sam-
svar med IEE-forskriftene. Koble sik-
ringsbryteren til en koblingsboks som 
monteres på veggen, omkring 61 cm 
(24 tommer) over gulvet og bak komfy-
ren. Komfyrens strømforsyningskabel 
kan så kobles til. Koble den ene enden 
til koblingsboksen og den andre enden 
til komfyrens strømkoblingsboks bak 
på komfyren. Ta av dekselet på strøm-
koblingsboksen og monter kabelen i 
henhold til koblingsskjemaet. 
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Strømforsyningskabelen må plasseres 
på avstand fra direkte varmekilder. 

For induksjonskomfyrer må kabelen 
være av typen H05VV-F 3X4 mm² 

-
kjemaet nederst på apparatet.

FEILKODER
Hvis koblingen er feilaktig, vil feilkoden 
vises på varmedisplayene.
E1 :  Kjøleviften er deaktivert. Kontakt 
et autorisert servicesenter. 
E3 :  Strømforsyningsspenningen 
overskrider merkeverdiene. Skru 
komfyren av ved å berøre  , vent 
til bokstaven «H» ikke lengre vises 
for noen av sonene, og skru deretter 
komfyren av ved å trykke  , før du 
fortsetter bruken. Ta kontakt med et 
autorisert servicesenter hvis samme 
feil dukker opp.
E4 : Nettfrekvensen overskrider 
merkeverdiene. Skru komfyren av ved 
å berøre  , vent til bokstaven «H» 
ikke lengre vises for noen av sonene, 
og skru deretter komfyren av ved å 
trykke  , før du fortsetter bruken. 

Hvis samme feilen vises, kobler du fra 
og til igjen, og slår på komfyren ved 
å trykke  og forsetter bruken. Ta 
kontakt med et autorisert servicesenter 
hvis samme feil dukker opp.
E5 : Innvendig temperatur i komfyren er 
for høy. Skru komfyren av ved å trykke 

 La varmeelementene kjøle seg ned. 
E6 : Kommunikasjonsfeil mellom 
berøringskontroll og varmeelement. Ta 
kontakt med et autorisert servicesenter. 
E7 : Temperatursensor for spole 
deaktivert. Ta kontakt med et autorisert 
servicesenter.
E8 : Temperatursensor for kjøler er 
deaktivert. Ta kontakt med et autorisert 
servicesenter.
E9 : Kalibreringsfeil. Ta kontakt med et 
autorisert servicesenter. 
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