
 

Gebruiksaanwijzing inductie kookplaat 
 

 



 

 

Bediening van de kookplaat: 

De inductie kookplaat functioneert door elektronische sensoren die worden bediend door de 

corresponderende tiptoets en/ of regelknop aan te raken. Bij elke aanraking van een tiptoets of de 

regelknop klinkt er een geluidssignaal. Zorg ervoor dat het bedieningsgedeelte altijd schoon en droog 

is. Zelfs een dun laagje water kan verhinderen dat de toetsen ingedrukt worden. 

 

• Controleer of de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn en plaats geen keukengerei in de directe 

omgeving van de inductie kookplaat. 

 • Plaats een pan met voedsel of vloeistof in het midden van een kookzone. 

 • Steek de stekker in het stopcontact en er klinkt een piepsignaal. In het display knipperen de 

controlelampjes van de beide kookzones. De inductie kookplaat staat nu in de stand-by stand. Zolang 

de inductie kookplaat in de stand-by stand staat, blijven de controlelampjes knipperen.  

• Druk op de [ AAN/STANDBY ] toets van de gewenste kookzone om deze te selecteren. 

• Druk op de [ MENU ] toets om de gewenste kookzone te activeren. De kookzone is klaar om te 

verwarmen. Het controlelampje voor het vermogen brandt en het vermogen wordt getoond in het 

display.  

• Draai de regelknop naar links [ - ] of rechts [ + ] om het gewenste vermogen in te stellen.  

• Druk op de [ MENU ] toets om te wisselen van de weergave van het vermogen naar de 

temperatuurweergave en vice versa. Het controlelampje voor de temperatuur brandt en de 

temperatuur is te zien in het display.  

• Als er geen pan op de kookzone staat na het aanzetten, zal de inductie kookplaat niet opwarmen. 

De foutmelding [ E0 ] verschijnt in het display en er zal een alarmsignaal klinken om aan te geven dat 

er geen pan geplaatst is. Eén minuut later, zal de inductie kookplaat automatisch uitschakelen.  

 

Het instellen van de timer: 

• Druk tweemaal op de [ MENU ] toets van de gewenste kookzone om de timer in te stellen. [ 0:00 ] 

knippert in het display. Het controlelampje van de timer van de gewenste kookzone brandt. Draai de 

regelknop naar rechts [ + ] of links [ - ] om de tijd aan te passen. De timer kan ingesteld worden van 1 

minuut tot 3 uren.  

 



 

 

 

• Als de tijd ingesteld is, zal deze een aantal keren knipperen en daarna gaan aftellen. Het display zal 

afwisselend de tijd en de stand temperatuur/ vermogen weergeven.  

• Wanneer de ingestelde tijd voorbij is, klinkt er een piepsignaal en de kookzone zal automatisch 

uitschakelen. In display knippert [ OFF ] en het controlelampje van de kookzone knippert.  

• De inductie kookplaat zal automatisch uitschakelen na het verstrijken van de maximale kookduur ( 

3 uur) als u zelf geen tijd heeft ingesteld.  

 

De inductiekookplaat uitschakelen: 

• Wanneer de maximale kookduur of de ingestelde tijd voorbij is, zal de inductie kookplaat 

automatisch uitschakelen.  

• Druk op de [ AAN/STAND-BY ] toets om de inductie kookplaat handmatig uit te schakelen. Let op: 

het glas zal te heet zijn om aan te raken in het gebied van de kookzone.  

• Na het uitschakelen zal de interne ventilatie nog circa 1 minuut draaien om de kookplaat af te 

koelen.  

• Verwijder de stekker uit het stopcontact als u de kookplaat voor een langere tijd niet meer gaat 

gebruiken. 

 

 


