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DETALJERET
BETJENINGSVEJLEDNING
TIL KERAMISK
KOGEPLADE

Vi vil gerne takke dig for,
at du har vist os tillid ved at købe
vores produkt.
Denne detaljerede
betjeningsvejledning gør det
nemmere at bruge apparatet.
Vejledningen gør det muligt for dig
at lære apparatet at kende så hurtigt
som muligt.
Kontroller, at apparatet ikke er
beskadiget ved modtagelsen. Hvis
du opdager en transportskade, skal
du kontakte salgsstedet eller det
lager, som apparatet er afsendt fra.
Telefonnummeret findes på fakturaen
eller følgesedlen.
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VIGTIGE
SIKKERHEDSANVISNINGER
LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, OG GEM DEN TIL
EVENTUEL SENERE BRUG.
Apparatet må bruges af børn over 8 år og af personer med
nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller manglende
erfaring med og viden om produktet, hvis de holdes under
opsyn eller har fået vejledning i at bruge apparatet på en sikker
måde og forstår de involverede risici. Børn må ikke lege med
apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn,
medmindre det foregår under opsyn.
Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
ADVARSEL: Apparatets tilgængelige dele kan blive meget varme,
når apparatet er i brug. Pas på ikke at berøre varmeelementerne.
Børn yngre end 8 år skal holdes på sikker afstand eller hele tiden
være under opsyn.
ADVARSEL: Tilgængelige dele bliver varme under brug. Hold
børn på sikker afstand, så de ikke bliver brændt eller skoldet.
ADVARSEL: Sørg for, at apparatet er slukket, før du udskifter
pæren, så du undgår risikoen for at få stød.
Brug ikke damprenser eller højtryksrenser til at rengøre
apparatet, da det kan forårsage elektrisk stød.
Apparatet er ikke beregnet til at blive styret ved hjælp af en
ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.
Der skal indbygges en afbryder i det faste ledningsnet i henhold
til de gældende regler.
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Hvis ledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af en
autoriseret reparatør for at undgå farer (gælder kun apparater,
som er forsynet med ledning).
ADVARSEL: Hvis overfladen revner, skal apparatet slukkes for at
undgå risiko for elektrisk stød.
Du må ikke stirre på kogepladens dele, da de er forsynet med
halogenenheder.
ADVARSEL: Tilberedning med olie eller fedtstof uden opsyn kan
være farligt og medføre brand. Forsøg ALDRIG at slukke ild med
vand, men sluk for apparatet, og tildæk ilden med et låg eller et
brandtæppe.
ADVARSEL: Risiko for brand: Opbevar ikke noget på kogepladen.
Risiko for brand: Opbevar ikke genstande på kogepladerne.
FORSIGTIG: Tilberedningen skal ske under opsyn. En kort
tilberedning skal overvåges under hele tilberedningen.
ADVARSEL: Tilberedning med olie eller fedtstof uden opsyn kan
være farligt og medføre brand.
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ADVARSEL: Brug kun kogepladedæksler, som er designet af
producenten eller angivet som velegnede i brugsanvisningen til
apparatet. Brug af forkerte dæksler medfører risiko for ulykker.
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Dette apparat er kun beregnet til brug
i private husholdninger. Det må ikke
bruges til andre formål som eksempelvis
rumopvarmning, tørring af kæledyr eller
tørring af papir, krydderurter og lignende,
da det kan medføre skader eller risiko for
brand.

Hvis der ser ud til at være nuanceforskelle
i farverne på forskellige apparater
eller enheder inden for den samme
designlinje, kan det skyldes faktorer som
betragtningsvinkel, baggrundens farve eller
materialer eller rummets belysning.

Apparatet må kun sluttes til lysnettet
af en autoriseret installatør. Ændringer
eller reparationer, som ikke er udført
af en fagmand, kan medføre risiko for
personskade eller skade på apparatet.

FØR TILSLUTNING AF APPARATET:
Læs vejledningen omhyggeligt, før du tilslutter apparatet.
Reparationer eller andre skader, som skyldes ukorrekt tilslutning
eller brug af apparatet, er ikke dækket af garantien.
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GLASKERAMISK KOGEPLADE
(BESKRIVELSE AF UDSTYR OG FUNKTIONER – AFHÆNGIGT AF
MODELLEN)
Da vejledningen gælder for flere modeller, indeholder den muligvis beskrivelser af
funktioner eller udstyr, som ikke findes i netop din model af apparatet.

1
2
3
4 1 Bageste venstre kogezone
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2 Bageste højre kogezone
3 Forreste venstre kogezone
4 Forreste højre kogezone
5 Betjeningspanel

7

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
(AFHÆNGIGT AF MODELLEN)

A
B
C
D
E
F
G

Serienummer
Kode/id
Type
Mærke
Model
Tekniske data
Symboler for opfyldelse af standarder

Typeskiltet med modelspecifikke
oplysninger er placeret under bunden af
kogepladen.
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FØR DU BRUGER APPARATET
FØRSTE GANG
Hvis dit komfur har en glaskeramisk overflade, skal du rengøre den med en fugtig klud
tilsat lidt opvaskemiddel. Brug ikke skrappe eller slibende rengøringsmidler, som f.eks.
pletfjernere, ståluld eller skuresvampe, da overfladen i så fald kan tage skade.
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Når apparatet tages i brug, har det en karakteristisk "ny" lugt. Denne lugt aftager gradvist.
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KOGEPLADEN
GLASKERAMISK KOGEPLADE
- Selve kogezonen når hurtigt den indstillede temperatur, mens området omkring de
varme kogezoner forbliver forholdsvis kølige.
- Kogepladen er ikke følsom over for temperaturændringer.
- Hvis den glaskeramiske kogeplade bruges til opbevaring, kan den blive ridset eller
beskadiget.
- Brug ikke kogegrej af plast eller aluminium på de varme kogezoner. Anbring aldrig
plastgenstande eller aluminiumsfolie på den glaskeramiske kogeplade.
- Brug ikke den glaskeramiske kogeplade, hvis den er revnet eller beskadiget. Overﬂaden
kan blive beskadiget, hvis der tabes en skarp genstand ned på den. Skaden kan være
synlig med det samme eller først blive synlig et stykke tid efter uheldet. Hvis der er
synlige revner, skal strømforsyningen til apparatet omgående afbrydes.
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TIP TIL KOGEGREJET
- Brug kun kogegrej af høj kvalitet med en
ﬂad og hård bund.
- Kogegrejets bund og kogezonen skal
have samme diameter.
- Fade af hærdet glas med en særlig slebet
bund kan bruges på kogezonerne, hvis de
passer til kogezonens diameter. Kogegrej
med en større diameter kan revne på
grund af varmebelastningen.
- Sørg for at stille kogegrejet midt på
kogezonen.

- Hvis du bruger en trykkoger, skal du holde den under opsyn, indtil det ønskede tryk
er opnået. Start med at indstille kogezonen på maksimal tilberedningseffekt, og brug
derefter den relevante sensorknap til at skrue ned for tilberedningseffekten på det
rigtige tidspunkt. Følg de anvisninger, der fulgte med trykkogeren.
- Sørg for, at der er tilstrækkelig væske i trykkogeren eller andet kogegrej. Brug af tomt
kogegrej på kogezonen kan resultere i overophedning og beskadige både kogegrejet og
kogezonen.
- Følg producentens anvisninger, når du bruger særligt kogegrej.

ENERGISPARERÅD
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- Kogegrejets bund og kogezonen skal have samme diameter. Hvis kogegrejets
diameter er mindre end kogezonens, går en del af varmen til spilde, og kogezonen kan
tage skade.
- Brug altid et låg, når tilberedningen tillader det.
- Kogegrejets størrelse skal passe til den mængde mad, der skal tilberedes. Hvis du
tilbereder en lille mængde i en stor gryde, går der energi til spilde.
- Mad med lang tilberedningstid bør tilberedes i en trykkoger.
- Grøntsager, kartoﬂer osv. kan tilberedes i en mindre mængde vand. Maden tilberedes
lige så effektivt i mindre vand, hvis du lægger låg på gryden. Når vandet koger, skal du
skrue ned for varmen, så temperaturen holdes lige over kogepunktet.
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BRUG AF KOGEPLADEN
BETJENINGSPANEL (afhænger af modellen)

Knapper til indstilling af kogepladen:
A Tænd/sluk for kogepladen samt børnesikring
A1 Kontrollampe for tændt apparat
C Stop & Go (pause)
C1 Kontrollampe for Stop & Go (pause)
D minutur/timer
E Kontrollampe for udvidet kogezone
F Display til effekttrin og restvarme
G Øg effekttrin (+)
H Reducer effekttrin (-)
J Slå venstre udvidede kogezone til/fra
J1 Slå højre udvidede kogezone til/fra
K Kontrollampe for timerstyret kogezone
L Timerdisplay
M Reducer timerindstilling
N Øg timerindstilling
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TÆNDE FOR KOGEPLADEN
Hold tænd/sluk-knappen (A) inde i 1 sekund
for at tænde for kogepladen. "0" vises på
alle display for effekttrin. Der lyder et kort
lydsignal, og kontrollampen over tænd/
sluk-knappen tændes.

Hvis du ikke tænder for en kogezone inden for 10 sekunder, slukker kogepladen.

TÆNDE FOR EN KOGEZONE
Når kogepladen er tændt, skal du tænde
for den ønskede kogezone inden for 10
sekunder.
Brug knapperne "+" og "-" til at vælge det
ønskede effekttrin for den valgte kogezone.
Hvis du først trykker på knappen "+",
indstilles effekttrinnet til "9".
Hvis du først trykker på knappen "-",
indstilles effekttrinnet til "4".

Ændring af en kogezones indstillinger
Hold knappen "+" eller "-" nede for hurtigere at ændre effekttrinnet.
Effekttrinnet kan til enhver tid ændres ved at trykke på knapperne "+" eller "-".
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Hold varm-zone/genopvarmningsfunktion
Hold varm-/genopvarmningszonen er beregnet til at holde færdigtilberedt mad varm.
Vælg effekttrin 0-1 for at aktivere funktionen .
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AUTOMATISK HURTIGOPVARMNING
Alle kogezoner er forsynet med en særlig funktion, som giver maksimal tilberedningseffekt
ved starten af tilberedningen uanset kogezonens indstillede effekttrin. Efter kort tid ændres
effekttrinnet til det indstillede niveau (1 til 8).
Den automatiske hurtigopvarmningsfunktion er velegnet til retter, som først skal varmes
hurtigt op og derefter tilberedes i længere tid.
Den automatiske hurtigopvarmningsfunktion er ikke beregnet til stegning, sautering eller
braisering eller til retter, som jævnligt skal omrøres eller vendes, eller til retter, som skal
tilberedes i længere tid i trykkoger.
Kogezonen skal være slukket ("0" skal vises
på displayet). Tryk på knappen "+", og hold
den inde i 3 sekunder, til du hører et kort
bip. "A" og "9" blinker skiftevis på displayet.
Reducer effekttrinnet til det effekttrin, du
vil tilberede med, når den automatiske
hurtigopvarmning er gennemført. "A"
og det valgte effekttrin vises skiftevis
på displayet. Når tiden for automatisk
hurtigopvarmning er udløbet, skifter
kogezonen automatisk til det indstillede
effekttrin, som vises konstant.

SKEMA FOR AUTOMATISK
HURTIGOPVARMNING
Effekttrin
Varighed af
automatisk
hurtigopvarmning
(minutter)

1

2

3

4

5

6

7

8

1:00

2:00

4:50

6:30

8:30

2:30

3:30

4:30

Hvis effekttrinnet reduceres, mens den automatiske hurtigopvarmningsfunktion er
aktiveret, deaktiveres hurtigopvarmningsfunktionen for den pågældende kogezone.
Den automatiske hurtigopvarmning kan slås fra ved at vælge den relevante kogezone og
indstille effekttrinnet til "0". Indstil derefter det nye effekttrin.
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Madtype/
tilberedningsmetode
Suppe/
genopvarmning
Mælk/genopvarmning
Ris/tilberedning
Kogte kartofler/hele,
med skræl
Friske grøntsager,
udskårne/tilberedning

Mængde

Effekttrin

Tilberedningstid
(minutter)

0,5-1 liter

A7- 8

4-7

0,2-0,4 liter

A1- 2

4-7

125-250 g, cirka
300-600 ml vand

A2-3

20 - 25

750 g – 1,5 kg

A5- 6

25 - 38

0,5-1 kg, cirka 400600 ml vand

A4- 5

18 - 25
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• I tabellen vises nogle eksempler på retter, som er særligt velegnede til
• De viste værdier er omtrentlige og kan afhænge af andre faktorer ved tilberedningen
(f.eks. kogegrejets art og kvalitet, vandmængde m.m.).
• Små mængder tilberedes på de små kogezoner, og store mængder tilberedes på de
store kogezoner.
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UDVIDET KOGEZONE (afhængigt af modellen)
En ekstra ring kan aktiveres for visse kogezoner (afhængigt af modellen).
Aktivering af udvidet kogezone – ekstra ring
- En ekstra ring kan aktiveres for at udvide
en kogezone, som du allerede har valgt
og indstillet effekttrinnet for. Tryk på
knappen (J/J1) for at aktivere den ekstra
ring. Kontrollampen (I) ved siden af
displayet tændes.
- Effekttrinnet vælges for begge ringe.
- Hvis kogezonen har en tredje ring, kan du
aktivere denne ved at trykke på knappen
(J/J1) igen, så to kontrollamper (I) tændes
ved siden af displayet for effekttrin.
Deaktivering af udvidet kogezone – ekstra ring
- For at deaktivere den/de ekstra ringe skal du trykke på knappen (J/J1) ved siden af den
valgte kogezone.

POWERZONE
På visse modeller kan en power boost-funktion aktiveres. Dette gør det muligt hurtigere at
opvarme både kogegrejet og maden.

859271
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Når power boost-funktionen er slået til, trækker den megen energi. Derfor kan den
øverste (bageste) kogezone ved siden af ikke samtidig indstilles til maksimumeffekt, men
vil være begrænset til effekttrin 7, mens power boost-funktionen er aktiveret. Hvis power
boost-funktionen slås til, mens den bageste venstre kogezone er indstillet til effekttrin 8
eller 9, eller hvis automatisk hurtigopvarmning er slået til, reduceres effekttrinnet for den
bageste venstre kogezone automatisk til 7, og den automatiske hurtigopvarmning slås fra.

Hver kogezone har en indbygget overophedningsbeskyttelse. Hvis der ikke er
noget kogegrej på kogezonen, eller hvis varmeoverføringen til maden er utilstrækkelig,
deaktiveres opvarmningen automatisk i nogle få sekunder. Dette er særlig vigtigt på
kogezoner med power boost-funktion, da de har en meget højere effekt, og da der derfor
er større risiko for overophedning.

BØRNESIKRING
Børnesikringen kan nemt aktiveres, så kogepladen ikke kan tændes ved et uheld.
Låsning af kogepladens betjeningspanel
Kogepladen skal være slukket.
Hold tænd/sluk-knappen inde i 3 sekunder.
"0" på displayene for effekttrin skifter til "L".
Kogepladen er nu låst. Kogepladen slukkes
automatisk efter nogle få sekunder.
Låse kogepladens betjeningspanel op
Kogepladen låses op på samme måde, som
den låses. Kogepladen skal være slukket.
Hold tænd/sluk-knappen inde i 3 sekunder.
"L" på displayene for effekttrin skifter til "0".
Kogepladen er herefter låst op og klar til
brug.
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Hvis børnesikringen slås til under
brugerindstillingerne (se afsnittet
Brugerindstillinger), vil kogepladen altid
blive låst, når den slukkes.
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TIMERFUNKTIONER
Tilberedningstiden kan indstilles fra 1 til 99 minutter. Denne funktion gør det muligt at
benytte to forskellige metoder:

A MINUTUR
Tryk på knappen til timer/minutur (D) for at aktivere minuturet. "00" vises på
timerdisplayet (L). Tryk på knapperne "+" (N) eller "-" (M) for at indstille nedtællingstiden
fra 1 til 99 minutter.
- Når tiden er gået, lyder alarmen. Kogezonen slukkes ikke.
- Sluk for alarmen ved at trykke på en af knapperne, eller vent, til den slukker automatisk
efter kort tid.
- Minuturet forbliver aktivt, selv om kogepladen slukkes ved at trykke på knappen (A).
- Under nedtællingens sidste minut vises den resterende tid i sekunder.
B SLUKNING AF DEN VALGTE KOGEZONE MED TIMER
Denne funktion gør det muligt at indstille tilberedningstiden for den valgte kogezone, som
du allerede har indstillet et effekttrin for. Når den indstillede tid er gået, slukkes kogezonen
automatisk.
Tryk på knappen til timer/minutur (D) for at aktivere timeren. "00" vises på timerdisplayet
(L). Tryk på knappen (D) igen. Decimalpunktet (K) for den relevante kogezone begynder
at blinke.
- Tryk på knapperne »+« (N) eller »-« (M) for at indstille nedtællingstiden fra 1 til 99
minutter.
- Nedtællingen begynder, når du har indstillet den ønskede værdi. Decimalpunktet (K), der
indikerer, hvilken kogezone timerfunktionen er indstillet for, bliver ved med at blinke.
- Når tiden er gået, lyder alarmen, og kogezonen slukkes. »00« blinker på displayet. Sluk
for alarmen ved at trykke på en af knapperne, eller vent, til den slukker automatisk efter
kort tid.
859271
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Tilberedningstiden kan indstilles individuelt for hver kogezone. Hvis flere
timerfunktioner er aktiveret, vises de resterende tider for de respektive kogezoner
skiftevis i nogle få sekunder ad gangen. En blinkende kontrollampe angiver den relevante
kogezone.
Ændring af tilberedningstiden
- Den resterende tilberedningstid kan ændres når som helst under madlavningen.
- Tryk på knappen til timeren (D) for at få vist timerindstillingen for den ønskede
kogezone. Kontrollampen (K) for den pågældende kogezone blinker.
- Tryk på knapperne »+« (N) eller »-« (M) for at indstille en ny nedtællingstid.
Visning af den resterende tilberedningstid
Hvis du har sat flere timere i gang, kan den resterende tilberedningstid vises ved at trykke
på knappen (D).
Nulstilling af timer
- Vælg den ønskede timer ved at trykke på knappen (D) (se afsnittet Ændring af
tilberedningstiden). Den indstillede tid vises, og kontrollampen, der angiver den
relevante kogezone, lyser.
- Indstil værdien til »00« ved at trykke en eller ﬂere gange på knappen »-« (M), eller tryk
på knapperne »+« (M) og »-« (N) samtidigt for at nulstille værdien.

AFBRYDE TILBEREDNINGEN MIDLERTIDIGT
MED FUNKTIONEN STOP & GO
Funktionen STOP & GO giver dig mulighed for midlertidigt at afbryde tilberedningen, uden
at alle dine tilberedningsindstillinger slettes.
Tryk på knappen STOP & GO (C) for at afbryde tilberedningen midlertidigt. Indikatoren for
Stop & Go (C1) tændes over knappen. Værdierne på displayene begynder at blinke. Alle
indstillinger fastfryses, og kogezonerne varmes ikke op (varmelegemerne slukkes).
Alle knapper med undtagelse af knapperne Tænd/sluk og STOP & GO er inaktive. Tryk på
knappen STOP & GO igen for at deaktivere Stop & Go-funktionen. Kontrollampen (C1) slukkes.
Hvis du ikke afbryder Stop & Go-funktionen inden for 10 minutter, slukker kogepladen
automatisk.

HUKOMMELSESFUNKTION
Med hukommelsesfunktionen kan du genkalde de seneste indstillinger inden for 5
sekunder efter, at du har slukket for kogepladen. Dette er praktisk, hvis du utilsigtet
kommer til at trykke på tænd/sluk-knappen, så kogepladen slukkes, eller hvis den slukkes
automatisk på grund af spildt væske.
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Når kogepladen slukkes, har du 5 sekunder til at tænde for den igen på tænd/slukknappen, og derefter har du yderligere 5 sekunder til at trykke på knappen STOP & GO
for at genkalde dine indstillinger. I løbet af disse 5 sekunder blinker kontrollampen over
knappen til at genkalde indstillingerne.
Kogepladen genkalder alle de indstillinger, der var aktive, da der blev slukket for den.
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DEAKTIVERING AF EN KOGEZONE
Du kan slukke for en kogezone ved at
indstille dens effekttrin til "0" med knappen
"-". Du kan slukke for en kogezone ved at
trykke på knapperne "-" og "+" samtidigt.
Der lyder et kort bip, og "0" vises på
displayet.
Hvis effekttrinnet er indstillet til "0", slukkes
kogepladen automatisk efter nogle få
sekunder.

RESTVARMEINDIKATOR
Når en varm kogezone eller hele kogepladen er slukket, vises følgende:
- "H", når kogezonen er varm
Hvor længe denne indikator vises, afhænger af effekttrinnet og den tid, kogezonen har
været aktiveret. Hvis du har ladet en varm gryde blive stående på kogezonen, eller hvis
der har været strømsvigt, kan kogezonen stadig være varm, selv om indikatoren "H" ikke
vises længere. Vær derfor påpasselig, så du ikke brænder dig! I tilfælde af strømsvigt vil
indikatoren "H" blinke på displayet, mens kogezonerne stadig er varme. Dette indikerer, at
kogezonen kan være varm, afhængigt af varigheden af strømsvigtet.

Apparatet er testet fra fabrikken, og kogezonerne har været opvarmet. Derfor blinker
"H" muligvis på displayet et stykke tid, når du tilslutter apparatet første gang derhjemme.

Når indikatoren "H" slukkes, kan kogezonen stadig være varm. Der er risiko for
forbrænding!

MAKSIMAL TILBEREDNINGSTID
Af sikkerhedshensyn er den tilberedningstid, der kan indstilles for hver enkelt kogezone,
begrænset til en maksimal varighed. Den maksimale tilberedningstid afhænger af det
senest anvendte effekttrin.
Hvis effekttrinnet er uforandret, slukkes kogezonen automatisk, når den maksimale
varighed for tilberedningen er nået.
Tilberedningseffekt

u

1

2

3

4

5

6

7

8

9

P

Maksimal driftstid
(i timer)

8

8

8

6

6

4

4

2

1,5

1,5

1
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DEAKTIVERING AF HELE KOGEPLADEN
Tryk på tænd/sluk-knappen (A) for at
slukke hele kogepladen. Kogepladen bipper,
og alle indikatorer slukkes med undtagelse
af indikatorerne for de kogezoner, der
stadig er varme. Her vil indikatoren for
restvarme "H" blive ved med at lyse.

AUTOMATISK SLUKNING
Hvis knapperne er aktiveret i for lang tid (f.eks. på grund af væskespild eller efterladte
genstande på betjeningspanelet), slukkes alle kogezoner efter 10 sekunder. Symbolet
blinker på displayet.
Den efterladte genstand eller den spildte væske skal fjernes fra betjeningspanelet inden
for 2 minutter, da kogepladen ellers slukkes automatisk.
De seneste indstillinger kan genkaldes med hukommelsesfunktionen ved hjælp af knappen
STOP & GO.

INDSTILLING AF LYDSIGNING OG
BØRNESIKRING
Du kan indstille lydsignalets lydstyrke og varighed samt børnesikringen.
Disse indstillinger kan aktiveres inden for 2 minutter efter, at apparatet er sluttet til strøm.
Hold knappen STOP & GO inde i 3 sekunder, mens kogepladen er slukket.
Den første parameter "Uo" vises på displayet og angiver lydsignalets lydstyrke. Tryk på
knappen (M,N) for at vælge parameter.

859271

Uo Lydstyrke for lydsignal og alarm
So alarmens varighed
Lo Automatisk børnesikring
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Den aktuelt indstillede værdi vises på displayene for de højre kogezoner. Værdien kan
indstilles med knapperne "–" og "+" for forreste højre kogezone.
Alle parametre bekræftes og gemmes ved at holde knappen STOP & GO inde i 2 sekunder.
Der lyder et kort bip. Hvis du ikke vil gemme dine nye parameterindstillinger, kan du lukke
brugerindstillingsmenuen ved at trykke på tænd/sluk-knappen.
Lydstyrke for lydsignal og alarm "Uo"
Følgende værdier kan vælges:
00 på displayet = fra (gælder ikke for alarm og fejlsignal)
01 på displayet = mindste lydstyrke
02 på displayet = middel lydstyrke
03 på displayet = største lydstyrke (standard)
Der lyder et kort lydsignal med den viste lydstyrke ved hver ændring.
Varighed af alarm "So"
Følgende værdier kan vælges:
05 på displayet = 5 sekunder
1,0 på displayet = 1 minut
2,0 på displayet = 2 minutter (standard)
Børnesikring "Lo"
Hvis børnesikringen slås til under brugerindstillingerne, vil kogepladen altid blive låst, når
den slukkes.
00 på displayet = fra (standard)
01 på displayet = til
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VEDLIGEHOLDELSE OG
RENGØRING
Afbryd strømforsyningen til apparatet, og lad det køle helt af.
Børn må ikke rengøre eller vedligeholde apparatet uden opsyn af
voksne.

Rengør den glaskeramiske overflade, når den er afkølet, hver gang du har brugt den. Hvis
den ikke rengøres, brænder de resterende madrester fast på den varme overflade, næste
gang du bruger komfuret.
Brug regelmæssigt særlige plejemidler, der er fremstillet til at skabe en beskyttende film
på overfladen af den glaskeramiske kogeplade.
Tør altid støv og andre partikler af både kogegrejets bund og den
glaskeramiske overflade før brug, da de ellers kan ridse overfladen.

Ståluld, grove skuresvampe og skuremidler kan ridse
kogepladens overflade. Overfladen kan også blive beskadiget
ved brug af skrappe rengøringssprays og uegnede flydende
rengøringsmidler.
Mønsteret kan slides af ved brug af skrappe eller slibende
rengøringsmidler eller ved brug af kogegrej med ru eller
beskadiget bund.
Brug en fugtig blød klud til at fjerne mindre urenheder. Tør efter
med en tør klud.
Fjern eventuelle indtørrede vandstænk med en mild
eddikeopløsning. Undgå imidlertid at bruge denne opløsning til
aftørring af rammen (kun visse modeller), da det kan beskadige
dens silkeagtige finish. Brug aldrig skrappe rengøringssprays eller
kalkfjerner.
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Fjern genstridigt snavs med et specialmiddel til glaskeramiske
overflader. Følg producentens anvisninger. Sørg for at fjerne alle
rester af rengøringsmidler helt efter rengøringen, da de kan
beskadige den glaskeramiske overflade, når kogezonerne varmes
op.
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Vanskelige og brændte pletter fjernes med en dertil beregnet
skraber. Vær forsigtig, når du bruger en skraber, så du ikke
kommer til skade med den.
Brug kun skraberen, hvis snavset ikke kan fjernes med en
våd klud eller med specielle rengøringsmidler til glaskeramiske
overflader.
Hold skraberen i den korrekte vinkel (45° til 60°). Pres forsigtigt
skraberen mod glasoverfladen, og skub den hen over mønsteret
for at fjerne snavset. Skraberens plastdele (på nogle modeller) må
ikke komme i kontakt med varme kogezoner.
Pres ikke skraberen vinkelret mod glasset, og rids ikke
kogepladens overflade med bladet eller spidsen.
Fjern straks sukker og sukkerholdige fødevarer fra den
glaskeramiske overflade med en skraber, også selv om kogezonen
stadig er varm, da sukker kan beskadige overfladen permanent.

Ændringer i de grafiske designelementers glans eller en eventuel misfarvning er ikke
udtryk for beskadigelse af apparatet, men er et resultat af normal brug af kogepladen.
En eventuel misfarvning opstår oftest som følge af fastbrændte madrester, men kan også
skyldes brug af kogegrej med f.eks. aluminiums- eller kobberbund. Det kan være meget
svært at fjerne misfarvninger helt.
Bemærk: Misfarvning og lignende påvirker kun kogezonernes udseende og ikke deres
funktion. Fjernelse af sådanne misfarvninger er ikke omfattet af garantien.
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FEJLAFHJÆLPNINGSSKEMA
Tip
Hvis effekttrinnet er indstillet til "0" for alle kogezoner, slukkes kogepladen efter 10
sekunder.
Hvis en hvilken som helst af knapperne aktiveres (berøres) i mere end 10 sekunder,
slukkes kogepladen, der lyder en alarm, og et blinkende symbol ( ) vises på displayet.
Hvis flere knapper dækkes af en genstand eller spildt væske, slukkes kogepladen
automatisk efter kort tid.
Sørg for, at overfladen rundt om knapperne er tør og ren.
Hvis knapperne ikke reagerer, eller hvis de forskellige displays viser unormale tegn, skal
du afbryde strømmen til kogepladen i nogle få minutter (fjern sikringen, eller afbryd
relæet), hvorefter du igen skal slutte kogepladen til lysnettet og tænde på tænd/slukknappen.
Kogepladen er udstyret med overophedningssensorer. Hvis styreenheden er på vej til
at blive overophedet, reduceres effekttrinnet automatisk. Hvis det ikke er nok, slukkes
kogepladen, og fejlmeddelelsen FH vises på displayet. Når styreenheden er kølet af, kan
du genoptage tilberedningen.
Kogepladen er modstandsdygtig over for interferens i lysnettet. I tilfælde af stærkere
interferens, vil knapperne muligvis reagere langsommere. Hvis det sker, skal du trykke lidt
hårdere på dem. Sådanne situationer er normalt kortvarige og påvirker ikke apparatets
funktion på længere sigt.
Hvis problemet fortsat findes, efter at du har gennemgået skemaet,
skal du kontakte en autoriseret installatør. Reparationer eller andre
skader, som skyldes ukorrekt tilslutning eller brug af apparatet,
er ikke dækket af garantien. I sådanne tilfælde skal brugeren selv
betale for reparationen.
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Før reparationen påbegyndes, skal du sikre dig, at strømmen til
apparatet er afbrudt, ved enten at fjerne sikringen eller ved at
trække stikket ud af stikkontakten.
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MONTERING AF EN
GLASKERAMISK KOGEPLADE

40

140

- Der skal monteres en vandret skillevæg under kogepladen i dens fulde længde. Der skal
være mindst 20 mm frirum mellem underdelen af apparatet og skillevæggen.
- Der skal sikres tilstrækkelig udluftning fra bagsiden.
- Når den glaskeramiske kogeplade er monteret, skal de to forreste fastgørelsesbeslag
være tilgængelige fra undersiden.
- Det er kun tilladt at bruge pyntelister af massivt træ bag ved kogepladen, hvis
afstanden mellem pyntelisten og kogepladen svarer til den afstand, der er angivet i
monteringsvejledningen.
- Det er muligt at montere en ovn under en kogeplade, hvis ovnen er af typen EVP4,
EVP2, EVP3 osv., som er udstyret med køleblæser.

859271
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MÅL PÅ UDSKÆRINGEN I BORDPLADEN (afhænger af modellen)
300
520
50

min 20

54
min 40
min 600

490-492
min 50
283-285

30cm

595-600
520-525
min 20

50
54

min 40
490-492
min 50

560-562

60cm

min 600

795-800
520-525
min 20

50
54

min 40
490-492

min 600

min 50
750-752
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80cm

27

900
520-525
min 20

50
54
min 40
490-492

860-862
90cm
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min 50

min 600

MONTERING AF SKUMPAKNINGEN
I visse apparater er pakningen allerede monteret!
Før apparatet monteres i en køkkenbordplade, skal skumpakningen, der følger med
apparatet, fastgøres på undersiden af den glaskeramiske kogeplade.
- Tag den beskyttende ﬁlm af pakningen.
- Fastgør pakningen på undersiden af glasset (2-3 mm fra kanten). Pakningen skal
monteres langs hele glaskanten. Pakningen må ikke overlappe i hjørnerne.
- Ved montering af pakningen skal du kontrollere, at den ikke er beskadiget af eller har
været i kontakt med skarpe genstande.

Monter ikke apparatet uden denne pakning!
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- Bordpladen skal være fuldstændig plan.
- Beskyt de udskårne ﬂader.
- Brug de ﬁre medfølgende skruer (4x) til at fastgøre monteringsbeslagene (4x) til hullet
og udskæringen i kogepladens for- og bagside.
- Isæt kogepladen i udskæringen, og pres den med et fast tryk mod bordpladen fra oven.
- Brug ikke skruer, der er længere end 6,5 mm, til at skrue befæstelsesbeslaget fast med.
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PLANLIMNING AF KOGEPLADE
Apparater uden facetslebne kanter eller dekorationsrammer er egnede til planlimning.
1. Installere apparatet
Apparatet må kun monteres i temperatur- og vandfaste bordplader, f.eks. af sten
(marmor, granit) eller massivt træ (kanterne langs udskæringen skal forsegles. Hvis
apparatet skal monteres i en bordplade af keramik, træ eller glas, skal der bruges en
underramme af træ. Denne ramme medfølger ikke.
Apparatet må kun indbygges i bordplader af andre materialer, hvis bordpladeproducenten
har givet udtrykkelig godkendelse til det. Sørg for, at udskæringen og apparatet passer
nøjagtigt til hinanden. På den måde er det også nemt senere at løfte apparatet ud af
bordpladen. Monter pakningstape langs med underkanten af glaspanelet.

Før først ledningen gennem udskæringen. Anbring derefter apparatet over midten af
udskæringen.
Slut apparatet til lysnettet (se anvisningerne om tilslutning af apparatet). Afprøv
apparatets funktion, før du monterer det.
Forsegl åbningen mellem apparatet og bordpladen med silikone. Silikonen skal være
varmefast op til mindst 160 °C. Glat silikonen ud ved hjælp af et egnet værktøj.
Følg brugsanvisningen til silikonen. Tænd ikke for apparatet, før silikonen er hærdet helt.

1

2

1

1. Silikone, 2. pakningstape

Vær især opmærksom på indbygningsmålene ved bordplader
af sten. Vælg en silikone, der er egnet til brug med den valgte
bordplade - rådfør dig eventuelt med bordpladeproducenten,
Hvis du bruger en uegnet silikone, kan det medføre permanent
misfarvning på visse steder.

859271

30

2. Udtagning af apparat til indbygning:
Afbryd strømforsyningen til apparatet.
Fjern silikonepakningen fra kanten med et egnet værktøj. Skub apparatet op nedefra, og
løft det ud af bordpladen.

Forsøg ikke at løfte apparatet ud oppefra!

Bordplade af sten
1

3
ʈ

2
4

5,5

54

56

16

1. Bordplade
2. Apparatet
3. Åbning
Af hensyn til fejlmarginen (tolerancen) for den glaskeramiske kogeplade og udskæringen i
bordpladen, bør der være plads til en justering (min. 2 mm).
Bordplade af keramik, træ eller glas

Bordplade
Apparatet
Åbning
Træramme, tykkelse 16 mm.
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1.
2.
3.
4.
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Af hensyn til fejlmarginen (tolerancen) for den glaskeramiske kogeplade og udskæringen
i bordpladen, bør der være plads til en justering (min. 2 mm). Monter trærammen 5,5 mm
under bordpladens overflade (se figuren).
Vær opmærksom på glaskanterne (R10, R2), når du laver udskæringen.
GLAS

UDSKÆRING

R2

R2

R5

R5

R2

R2

R5

R5

R2

R2

R5

R5

R10

R10

R12

R12

MÅL PÅ UDSKÆRINGEN I BORDPLADEN (afhænger af modellen)
300
520
50
54

R

min 40
x

y

525 x
R
283-285
305-307

30cm
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490-492
min 50
597-599

min 600

y

17

10
6

6

595-600
520
50
54

R
y

x

525

min 40

x

y

6

6

min 50

R

17

18

min 600

490-492

560-562
600-602

60cm

795-800
520
50
54
R

min 40

x

y

525
R

x

17

23

min 600

490-492

y

6

6

min 50
750-752
800-802

80cm

900
520
50
54
R

min 40

x

y

525 x
R

490-492
min 50

min 600

y

17

21
6

6

860-862
905-907
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TILSLUTNING AF KOGEPLADEN
TIL LYSNETTET
- Strømbeskyttelse skal opfylde gældende regler.
- Før du tilslutter apparatet, skal du kontrollere, at den spænding, der er angivet på
typeskiltet, svarer til spændingen i hjemmets lysnet.
- Den elektriske installation skal være udstyret med en afbryder, som kan koble
alle poler i apparatet fra lysnettet, og der skal være en minimumafstand på 3 mm
mellem kontakterne i åben tilstand. En sådan afbryder kan f.eks. være en sikring, en
beskyttelseskontakt osv.
- Tilslutningen skal tilpasses strømstyrken og sikringerne.
- Efter montering skal strømførende og isolerede dele være beskyttet mod kontakt.

Apparatet må kun tilsluttes af en autoriseret installatør. Forkert
tilslutning kan ødelægge dele i apparatet. I sådanne tilfælde
bortfalder garantien.
Afbryd strømmen til apparatet, før der udføres reparationer eller
vedligeholdelse.
859271
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TILSLUTNING
2

2

1

1

1. Kontroller spændingen. Før du tilslutter
apparatet, skal du kontrollere, at den
spænding, der er angivet på typeskiltet,
svarer til spændingen i hjemmets lysnet.
Lysnettets spænding (220–240 V mellem
L og N) skal kontrolleres af en fagmand
ved hjælp af egnet måleudstyr.
2. Åbn dækslet på klemboksen.
3. Tilslut lederne afhængigt at apparattypen.
Jumperne ﬁndes på klemrækken.

LEDNING
(apparater uden ledning)
• Du kan bruge følgende til tilslutningen:
• PVC-isoleret ledning af typen H05 VV-F eller H05V2V2-F med grøn/gul jordledning, eller
andre ledninger af samme eller bedre kvalitet.
• Den udvendige ledning skal have en diameter på mindst 8,00 mm.
• Før ledningen gennem en kabeltrækaﬂastning (klemme), der beskytter ledningen mod
at blive trukket ud.
TILSLUTNINGSDIAGRAM
Enfaset tilslutning (32 A)
• Enfaset tilslutning (220–240 V~ /50/60 Hz):
 Spændingen mellem fase og nul er 220–240 V~. Sæt en jumper
på terminalerne L1 og L2 og på terminalerne N1 og N2.
 Kredsløbet skal være forsynet med en sikring på mindst 32 A.
Ledningens ledertværsnit skal være mindst 4 mm2.
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Enfaset tilslutning (16 A)
• 2 faser og 1 nulforbindelse (380-415V 2N ~ /50/60Hz):
 Spændingen mellem fase og nul er 220–240 V~.; spændingen
mellem faserne er 380–415 V~. Sæt en jumper på terminalerne
N1 og N2. Kredsløbet skal være forsynet med mindst 2
sikringer på hver mindst 16 A. Ledningens ledertværsnit skal
være mindst 1,5 mm2.
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• 2 faser og 2 nulforbindelse (380–415 V~ /50/60 Hz):
 Spændingen mellem faser og nul er 220–240 V~.
 Kredsløbet skal være forsynet med mindst 2 sikringer på
hver mindst 16 A. Ledningens ledertværsnit skal være mindst
1,5 mm2.
Til apparater med en bredde på 30 cm (to kogezoner) kan der kun
laves en enfaset tilslutning. Ledningens ledertværsnit skal være
mindst 1,5 mm2.

TILSLUTNING AF LEDNING
(apparater med ledning)
• Apparatet skal installeres permanent til et strømudtag.
• Anordninger til at afbryde apparatet fra lysnettet skal leve op til de gældende regler.
• Ledningen må ikke forlænges, og den må ikke føres over skarpe kanter.
• Hvis apparatet installeres over en ovn, skal du sørge for, at ledningen under ingen
omstændigheder kan komme i kontakt med ovnens varme dele.
Enfaset tilslutning
• Tilslut apparatet som vist i Diagram A. Hvis dit lysnet ikke giver mulighed for at bruge en
sikring på 32 A, skal apparatets effekt reduceres eller begrænses tilsvarende.
• Se afsnittet INDSTILLING AF APPARATETS SAMLEDE MAKSIMALE EFFEKT.

A
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L = Brun
N = Blå
= Gul og grøn

BORTSKAFFELSE
Emballagen er miljøvenlig og kan genbruges, deponeres eller
destrueres uden at beskadige naturen. Emballagematerialerne er
mærket i overensstemmelse hermed.
Dette symbol, som findes på produktet eller emballagen,
angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald. Det skal i stedet afleveres på en
genbrugsstation, som er godkendt til håndtering af elektrisk og
elektronisk udstyr.
Ved at bortskaffe produktet korrekt er du med til at forebygge
negative effekter på miljøet og menneskers sundhed. Du kan få
flere oplysninger om bortskaffelse og genvinding af produktet ved
at kontakte din kommune, genbrugsstation eller forretningen, hvor
du har købt produktet.
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Vi tager forbehold for fejl i betjeningsvejledningen, og vi forbeholder os ret til at foretage
ændringer.
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