
 

 

Gebruiksaanwijzing inductie kookplaat 
 

Beschrijving inductieplaat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kookplaat oppervlak 
2. Achterste kookplaat  - Ø 180 mm – 2000 W 
3. Voorste kookplaat - Ø 140 mm – 1500 W 
4. Bedieningspaneel 

 

Bedieningspaneel "Touch Control": 

 

a) Bedieningspanelen voor de kookzones 
b) Temperatuurniveaus instellen 
c) Sleutelslot / kinderslot 
d) Timer  
e) AAN / UIT 

 

 



 

Kookplaat aanzetten en bedienen: 

1. Druk op de AAN / UIT knop (4e). De displays van de 2 kookzones tonen “-“ of “-  -“.  

2. Schakel vervolgens de kookzone(s) in, wanneer u hier te lang mee wacht kan het voorkomen 
dat de kookplaat automatisch terugschakelt in de stand-by stand. Druk dan opnieuw op de 
AAN/ UIT knop. 
 

 
 
Inschakelen van de kookzones: 
1. Om de kookzone te selecteren, drukt u op de selectietoets (4a). De kookzone 
wordt ingeschakeld. Het display van de geselecteerde kookzone knippert en 
geeft "--" weer. 
 

3. Het verwarmingsvermogen kan worden gekozen tussen 1 en 9.  
Gebruik de "-" of "+" knoppen om dit aan te passen (4b). 
 
3. Het display van de geselecteerde kookzone toont 
het verwarmingsvermogen. Het verwarmingsvermogen is tijdens het koken 
op elk moment te wijzigen 
 
 
 
 
Kookzone uitschakelen: 

1. Druk op de toets 4a voor de kookzone die u wilt uischakelen. 
 
 
 
 

2. Om de kookzone uit te schakelen, gebruik de - knop (4b) om het  
verwarmingsvermogen op "0" te zetten. Of druk + en – tegelijk in.  Zorg 
ervoor dat het display "0" toont. 
 
 
 
 
 
 

3. Om het apparaat uit te schakelen, drukt u op de AAN / UIT knop (4 e). 
 

 
 

 



 

 
 
Opmerking: restwarmte 
Als een kookzone is uitgeschakeld en de kookzoneoppervlak boven 60 ° C is 
verschijnt 
op het kookzonedisplay “H”. Deze verdwijnt als de temperatuur van de 
Kookzone zakt onder 60 °C. 
 
 
Timerfunctie instellen: 
1. Raak de Timer-knop (4d) aan. Het timer-LED-display toont "30" (het cijer 
knippert.  
 
2. Gebruik de knoppen "+" of "-" (4b) en stel de gewenste tijd in ( in stappen van 
een minuut ) of druk iets langer op de knoppen "+" of "-" (4b) om sneller de 
timer in te stellen ( in stappen van 10 minuten ). 
 
Het timerdisplay telt af en toont resterende van de tijd. 
 
Nadat de ingestelde tijd is verstreken, klinkt er een geluidssignaal gedurende 30 seconden: 
- De ingestelde tijd is verstreken. 
- Het timerdisplay toont "- -". 
 
De timerfunctie annuleren: 
Raak de toets "-" (4b) aan en zet de tijd op 0.  
 
 
Veilige modus - Sleutelvergrendeling / Kinderslot: 
Toetsblokkering inschakelen /Kinderslot (4c) 
1. Raak de toets «Vergrendelen» (4c) aan. 
2. Het apparaat schakelt over naar de beveiligde modus. 
3. Het timerdisplay (4d) toont de verlichte boodschap "Lo". 
Deze knoppen zijn nu nog te bedienen: 
- AAN / UIT-knop (4e) en 
- Vergrendelknop (4c) 
 
 
Toetsblokkering deactiveren / kinderslot ontgrendelen: 
1. Houd de vergrendelknop (4c) 3 seconden ingedrukt. 
2. Het verlichte bericht "Lo" op het timerdisplay (4d) verdwijnt. Het apparaat is nu klaar voor gebruik. 
 
 
 


