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de QBI

GEEN SPANNING IN DE KEUKEN
In het kastje onder de spoelbak bevindt zich de elektraverdeelkast met 
1 aardlekschakelaar, 3 zekeringautomaten en 1 kookautomaat. Om 
deze te bereiken moet je de legplank en de achterwand uit het kastje 
verwijderen, de installatie is nu zichtbaar. (afbeelding 1)
Er zijn 2 mogelijkheden, of de aardlekschakelaar is uitgesprongen of 
een van de zekeringautomaten is uitgesprongen. De beveiliging die is 
uitgesprongen weer inschakelen en de spanning is weer ingeschakeld.
Indien de zekeringsautomaat blijft uitspringen, dan alle stekkers uit de 
stopcontacten halen van de keuken en de schakelaar van de zekerings-
automaat weer om zetten. Vervolgens één voor één de stekkers weer in 
steken, wanneer bij de laatst ingestoken stekker de zekeringsautomaat 
weer uitspringt, dan is dit de veroorzaker. Dit apparaat dien je te laten 
maken / vervangen.
Indien de aardlekschakelaar uit blijft springen is er sprake van een 
storing. Voor het oplossen hiervan contact opnemen met lekker leven.

afb. 1 Elektraverdeelkast: linker schakelaar is de aardlek (met testknop); 3 middelste 
schakelaars zijn losse zekeringen; rechter schakelaar (wit) is de zekering van de kookplaat. 

MAXIMAAL VERMOGEN ELECTRISCHE APPARATEN IN 
DE KEUKEN
Op de zijkanten van het keukenblok bevinden zich 2 dubbele wandcon-
tact-dozen. Hierop kun je maximaal 3000 watt vermogen te gelijktijdig 
laten werken. Bijvoorbeeld een koffieapparaat en een waterkoker.

In het keuken kastje onder de spoelbak bevinden zich 2 enkele wand-
contact-dozen. Op elk van deze wandcontactdozen kun je 3000 watt 
aansluiten. Bijvoorbeeld op een, een vaatwasser en op de andere een 
oven of magnetron.

GEEN SPANNING IN DE QBI EN/OF WASMACHINEKAST
De plint aan de deurzijde van de Qbi verwijderen. Dit doe je door de 
stelpootjes van de plint los te draaien, de plint komt dan vanzelf los. 
(afbeelding 2)
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Hierachter bevindt zich de elektraverdeelkast met 1 aardlekschakelaar 
en 1 of 2 zekeringautomaten. (afbeelding 3)
Er zijn 2 mogelijkheden, of de aardlekschakelaar is uitgesprongen of een 
van de zekeringautomaten is uitgesprongen (de schakelaar staat dan 
naar beneden). De beveiliging die is uitgesprongen weer inschakelen 
(omhoog zetten) en de spanning is weer ingeschakeld.
Indien de zekeringsautomaat blijft uitspringen, dan alle stekkers uit de 
stopcontacten halen van de Qbi / kast en de schakelaar van de zeke-
ringsautomaat weer om zetten. Vervolgens één voor één de stekkers 
weer in steken, wanneer bij de laatst ingestoken stekker de zekerings-
automaat weer uitspringt, dan is dit de veroorzaker. Dit apparaat dien 
je te laten maken / vervangen.
Indien de aardlekschakelaar uit blijft springen is er sprake van een 
storing. Voor het oplossen hiervan contact opnemen met lekker leven.

afb. 2: stelpootje aan de achterzijde van de plint

afb. 3: Elektraverdeelkast; linker schakelaar is de aardlek (met testknop), 
rechter is de zekering.



DE WASMACHINE OF DROGER WERKT NIET
Zet de schakelaar naast de wasmachine / droger om naar de andere 1.

afb. 4: schakelaar tbv wasmachine / droger

VERVANGEN / REINIGEN FILTERS AFZUIGKAP
Reinig / vervang periodiek de filters van de afzuigkap. Raadpleeg hiervoor 
de handleiding van de afzuigkap. (Bijlage III)

afb. 5: afzuigkap

PUTJE DOUCHE VERSTOPT 
Chromen deksel verwijderen zodat u het vuil uit de put kunt verwijderen.

AFSLUITEN WATER
Voor het afsluiten van het water in de loft dient de afsluiter in de meter-
kast aan de gang te worden omgezet. 

SCHOONMAAKADVIES QBI-VLOER EN WAND BINNENZIJDE
Voor het schoonmaken van de Qbi-vloer / wand mag geen schuurmiddel 
en/of een schuurspons/doek worden gebruikt. Verder is elk huis-tuin-
en-keuken schoonmaakmiddel toegestaan.

SCHOONMAAKADVIES KEUKEN
Voor het schoonmaken van de keuken mag geen schuurmiddel, bijtende 
middelen, en / of een schuurspons / doek worden gebruikt. Verder is 
elk huis-tuin-en-keuken schoonmaakmiddel toegestaan.

6



BIjlage I

HanDlEIDIng KOOKPlaaT KERaMISCH



Inhoudsopgave

99

N
L

1  Waarschuwingen 100
1.1  Wegwijs in de gebruiksaanwijzing 100

1.2  Deze gebruiksaanwijzing 100

1.3  Beoogd gebruik 100

1.4  Algemene veiligheidswaarschuwingen 100

1.5  Aansprakelijkheid van de constructeur 101

1.6  Identificatieplaatje 101

1.7  Verwerking 101

2  Beschrijving 102
2.1  Algemene beschrijving 102

2.2  Symbolen 104

2.3  Beschikbare accessoires 105

3  Gebruik 106
3.1  Waarschuwingen 106

3.2  Voorafgaande handelingen 107

3.3  Gebruik van de kookplaat 107

4  Reiniging en onderhoud 115
4.1  Waarschuwingen 115

4.2  Reiniging van de oppervlakken 115

4.3  Wekelijkse gewone reiniging 115

4.4  Voedselvlekken of -resten 115

4.5  Oplossingen voor problemen… 116

5  Installatie 117
5.1  Elektrische aansluiting 117

5.2  Veiligheidswaarschuwingen 119

5.3  Insnijding van het werkblad 119

5.4  Inbouw 120

5.5  Bevestigingsklemmen 121

5.6  Bevestigingsbeugels 122

5.7  Kookplaten met rechte rand 122

We raden aan deze handleiding aandachtig door te lezen, omdat ze alle aanwijzingen 
bevat om de esthetische en functionele kwaliteiten van het toestel te behouden.

Raadpleeg de website voor verdere informatie over dit product: www.smeg.com
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1 Waarschuwingen

1.1 Wegwijs in de gebruiksaanwijzing

In deze gebruiksaanwijzing komen de 
volgende begrippen voor:

1. Volgorde van de gebruiksaanwijzingen.

•  Enkele gebruiksaanwijzing.

1.2 Deze gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing is een 
integrerend deel van het toestel en moet 
gedurende de volledige bedrijfsduur intact 
en op een makkelijk bereikbare plaats 
worden bewaard.

1.3 Beoogd gebruik
Dit toestel is bestemd voor het bereiden van 
voedsel in een huisgezin. Elk ander gebruik 
is oneigenlijk.

Dit toestel mag niet worden gebruikt door 
personen (kinderen inbegrepen) met 
verminderde fysische of psychische 
vermogens, of door personen die geen 
ervaring hebben in het gebruik van 
elektrische apparatuur, tenzij dit gebeurt 
onder toezicht of instructie van volwassenen 
die voor hun veiligheid instaan.

1.4 Algemene 
veiligheidswaarschuwingen

Volg altijd de hierna vermelde algemene 
veiligheidswaarschuwingen voor uw 
veiligheid en om schade aan het toestel te 
voorkomen. Algemeen

•  Laat de installatie en technische 
interventies uitvoeren door 
gekwalificeerd personeel 
overeenkomstig de geldende normen.

•  Lees deze gebruiksaanwijzing 
aandachtig vóór installatie.

•  Voer geen wijzigingen uit op het toestel.

•  Probeer nooit om zelf het toestel te 
repareren, zonder tussenkomst van een 
gekwalificeerde technicus.

•  Als de stroomkabel beschadigd is, moet 
men onmiddellijk contact opnemen met 
de technische dienst die voor de 
vervanging van de kabel zal zorgen.

Waarschuwingen

Algemene waarschuwingen in 
verband met de 
gebruiksaanwijzing, veiligheid en 
verwerking van afgedankte 
producten.

Beschrijving

Beschrijving van het toestel en de 
accessoires.

Gebruik

Informatie over het gebruik van het 
toestel en de accessoires, kooktips.

Reiniging en onderhoud

Informatie over correcte 
schoonmaak en onderhoud van het 
toestel.

Installatie

Informatie voor gekwalificeerde 
technici: installatie, inbedrijfstelling 
en keuring.

Veiligheidswaarschuwingen

Informatie

Suggestie
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Voor dit toestel

•  Zorg er voor dat de openingen en de 
spleten voor de ventilatie en de warmte-
afvoer niet verstopt raken.

•  Plaats geen metalen en puntige 
voorwerpen (bestek of 
gereedschappen) in de spleten van het 
toestel.

•  Ga niet op het toestel zitten.

•  Gebruik het toestel nooit om de ruimte te 
verwarmen.

1.5 Aansprakelijkheid van de 
constructeur

De constructeur kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor schade aan personen 
en voorwerpen tengevolge:

•  ander gebruik van het toestel dan 
hetgene dat wordt voorzien;

•  het niet in acht nemen van de 
voorschriften van de gebruiksaanwijzing;

•  het forceren van ook slechts één deel 
van het toestel;

•  gebruik van niet-originele 
reserveonderdelen.

1.6 Identificatieplaatje

Het identificatieplaatje bevat de technische 
gegevens, het serienummer en de merking. 
Het plaatje mag in geen geval worden 
verwijderd.

1.7 Verwerking

Het toestel moet op het einde van 
zijn gebruiksduur afzonderlijk 
ingezameld worden (richtlijnen 

2002/95/EG, 2002/96/EG, 2003/
108/EG). Het product bevat geen delen 
die als gevaarlijk voor de gezondheid en 
het milieu worden beschouwd, conform de 
actuele Europese Richtlijnen.

Verwerking van het toestel:

•  Verwijder de elektrische kabel en de 
stekker.

•  De gebruiker moet de apparatuur dus 
op het einde van de gebruiksduur 
toekennen aan geschikte centra voor 
gescheiden inzameling van elektrisch en 
elektronisch afval, of overhandigen aan 
de verkoper wanneer een nieuw 
gelijkaardig toestel wordt gekocht.

Het toestel zit verpakt in milieuvriendelijke 
en recycleerbare materialen.

•  Breng het verpakkingsmateriaal naar de 
betreffende centra voor afvalverwerking.

Elektrische spanning 

Gevaar voor elektrische schok

•  Schakel de stroomtoevoer uit.

•  Haal de stekker uit het stopcontact.

Plastic verpakking

Gevaar voor verstikking

•  Laat de verpakking, of delen ervan, niet 
onbewaakt achter.

•  Laat kinderen niet spelen met de plastic 
zakken van de verpakking.
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2 Beschrijving

2.1 Algemene beschrijving

Het toestel heeft kookzones met 
verschillende diameters en vermogens, 
afhankelijk van het model. De positie en de 
warmte van de bereidingszones worden 
afgebakend binnen de diameters van de 
cirkels die zijn aangeduid op het glas.

De kookzones zijn van het type HIGH-
LIGHT, ze lichten op na enkele seconden 
en de verwarming kan geregeld worden 
door middel van de bedieningen op het 
frontpaneel.

De bereidingszones met twee of drie 
concentrische cirkels hebben een dubbele 
of driedubbele verwarming: binnen de 
kleine diameter of binnen beide diameters.

Positie van de bereidingszones: kookplaten zonder omlijsting

60 cm

70 cm
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30 cm 90 cm

Positie van de bereidingszones: kookplaten met omlijsting

60 cm

70 cm
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* de vermogens zijn slechts indicatief, en kunnen variëren afhankelijk van de geselecteerde instellingen en de 

netspanning.

2.2 Symbolen

Toets ON/OFF 

Voor de inschakeling of uitschakeling van 
de kookplaat.

Toets blokkering bedieningen 

Als deze toets 3 seconden lang ingedrukt 
wordt gehouden, wordt de blokkering van 
de bedieningen geactiveerd of 
gedesactiveerd.

Toets toename 

Vergroot het vermogensniveau en verlengt 
de bereidingsduur.

Toets afname 

Verlaagt het vermogensniveau of verkort de 
bereidingsduur.

Toets timer 

Activeert de kookwekker of de timer voor 
de automatische uitschakeling.

Kookzones

 Links vooraan

 Links achteraan

 Centraal brander

 Rechts achteraan

 Rechts vooraan

 Vooraan (enkel versie 30 cm)

 Achteraan (enkel versie 30 cm)

 of  duiden aan dat de naastgelegen 

bereidingszones meervoudig zijn.

Zone

Externe 

diameter

(mm)

Max. 

geabsorbeerde 

vermogen

 (W) *

Interne diameter

 (mm)

Max. 

geabsorbeerde 

vermogen

 (W) *

Tussendiameter

 (mm)

Max. 

geabsorbeerde 

vermogen

 (W) *

1 150 1200 - - - -

2 185 2000 124 800 - -

3 185 1800 - - - -

4 290 2700 150 1950 216 1050

5 215 2400 148 1100 - -

6 ovale plaat 2200 170 1400 - -

7 200 2000 - - - -
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2.3 Beschikbare accessoires

Schraper

Nuttig voor de reiniging van de kookplaat.

De ovenaccessoires die in contact 
kunnen komen met het voedsel zijn 
gemaakt van materialen conform 
de van kracht zijnde 
wetsbepalingen.

De originele bijgeleverde of 
optionele accessoires kunnen 
worden aangevraagd bij erkende 
verdelers. Gebruik enkel de 
originele accessoires van de 
constructeur.
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3 Gebruik

3.1 Waarschuwingen

Hoge temperatuur

Gevaar op verbranding

•  Draag hittebestendige handschoenen 
tijdens het gebruik.

•  Raak het oppervlak van de kookplaat 
niet aan, of reinig het niet, tijdens de 
functionering of wanneer de 
controlelampen van de restwarmte 
oplichten.

•  Plaats geen lege potten of pannen op 
de bereidingszones wanneer ze zijn 
ingeschakeld.

•  Houd kinderen van jonger dan 8 jaar uit 
de buurt wanneer het toestel in werking 
is.

•  Activeer de blokkering van de 
bedieningen indien u kinderen of 
huisdieren heeft die de kookplaat 
kunnen bereiken.

•  De bereidingszones blijven ook na 
gebruik gedurende een bepaalde 
periode nog zeer warm, ook al zijn 
deze uitgeschakeld. Raak de 
oppervlakken van de kookplaat niet 
aan.

Hoge temperatuur

Brand- en ontploffingsgevaar

•  Houd ontvlambare materialen uit de 
buurt van het toestel of direct onder de 
kookplaat.

•  Gebruik geen dozen, gesloten bakjes, 
keukengerei en plastic potjes voor de 
bereiding.

•  Laat het toestel niet onbewaakt achter 
tijdens bereidingen waar vetten en olies 
kunnen vrijkomen.

•  In geval van barsten of scheuren, en 
indien het toestel niet kan uitgeschakeld 
worden, moet de stroomtoevoer 
uitgeschakeld worden en moet de 
assistentiedienst gecontacteerd worden.

Incorrect gebruik.

Beschadiging van de 
oppervlakken

•  Gebruik de kookplaat niet als in de 
oven het proces van de pyrolyse bezig 
is.

•  Plaats nooit pannen op de kookplaat 
die geen perfect effen en regelmatige 
bodem hebben.

•  Vermijd dat harde en zware 
voorwerpen op de kookplaat kunnen 
vallen zodat deze niet kan beschadigd 
worden.

•  In geval van barsten of scheuren, moet 
het toestel onmiddellijk uitgeschakeld 
worden, moet de stroomtoevoer 
uitgeschakeld worden en moet de 
assistentiedienst gecontacteerd worden.

•  Gebruik de kookplaat niet als werk- 
en/of snijvlak.
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3.2 Voorafgaande handelingen

Om de eventuele vochtigheid te 
verwijderen die wordt opgehoopt tijdens 
de bewerkingen in de fabriek, voor een 
correcte functionering van de elektronische 
circuits en van de bedieningen:

1. Verwijder de beschermfolie van de 
externe oppervlakken van het toestel en 
van de accessoires.

2. Verwijder eventuele etiketten (behalve 
het plaatje met de technische gegevens).

3. Positioneer een volle pan water op elke 
bereidingszone vooraan, en schakel het 
maximum vermogen minstens 30 minuten 
lang in.

4. Schakel na 30 minuten de 
bereidingszones vooraan uit, en herhaal 
de handeling op de bereidingszones 
achteraan en op de eventuele centrale 
bereidingszone. 

5. Indien de bedieningen nadat deze 
handelingen zijn uitgevoerd niet correct 
zouden functioneren, kan het 
noodzakelijk zijn om de handeling 
langer uit te voeren tot de vochtigheid 
helemaal is verdampt.

3.3 Gebruik van de kookplaat

Alle bedieningen en schakelaars bevinden 
zich op het frontpaneel. Het gebruik van de 
kookplaat gebeurt door middel van 
sensortoetsen Touch-Control.

Het vermogen van de bereidingszone kan 
op verschillende niveaus geregeld worden.

Raak het symbool op het oppervlak van 
glaskeramiek lichtjes aan. Elke aanraking 
wordt bevestigd door een geluidssignaal.

Inschakeling van de kookplaat

Om de kookplaat in te schakelen, moet de 

toets ON/OFF  3 seconden lang 

ingedrukt gehouden worden.

Indien binnen 30 seconden na de 
inschakeling geen enkele functie wordt 
geactiveerd, zal de kookplaat automatisch 
uitgeschakeld worden.

Gedurende de eerste aansluiting 
op het stroomnet wordt een 
automatische controle uitgevoerd 
die alle controlelampen enkele 
seconden doet oplichten. Het kan 
zijn dat op de displays het 

opschrift  verschijnt, die 

aanduidt dat de kookplaat 
gedurende de testfase in de 
fabriek werd uitgeschakeld terwijl 
de restwarmte actief was. Deze 
signalering wordt na 5 minuten 
automatisch gedesactiveerd.

De pannen en potten mogen de 
sensortoetsen niet bedekken 
omdat anders het toestel toevallig 
kan gedesactiveerd worden.

Als de functie “blokkering 
bedieningen” is geactiveerd, 

zullen de displays het opschrift  

   of   weergeven 

(afhankelijk van het model) nadat 

de toets ON/OFF  3 

seconden lang werd ingedrukt. 
Houd de toets Blokkering 

bedieningen  minstens 3 

seconden ingedrukt.



Gebruik

108

Inschakeling van de enkele 
bereidingszone

1. Handel op de toetsen Toename  om 

de gewenste bereidingszone te 
activeren nadat de kookplaat is 
ingeschakeld. Het display geeft het 

symbool  weer.

2. Handel nogmaals op de toets Toename 

. Het display geeft het symbool  of 

 weer (afhankelijk van het model) wat 

aanduidt dat het maximum vermogen 

van de bereidingszone is ingeschakeld.

3. Handel op de toetsen Toename  en 

Afname  om het gewenste vermogen 

te vergroten of te verkleinen.

Inschakeling van de dubbele 
bereidingszone

1. Nadat het maximum vermogen  of 

 is ingeschakeld (afhankelijk van het 

model), moet op de toetsen Toename 

 gedrukt worden. Op het display licht 

naast het vermogen een lichtpuntje op 
dat aanduidt dat de dubbele 

bereidingszone  of  is 

ingeschakeld (afhankelijk van het 
model).

2. Handel op de toetsen Toename  en 

Afname  om het gewenste vermogen 

te vergroten of te verkleinen.

Indien de toets Toename  

wordt ingedrukt wanneer het 

maximum vermogen  of  van 

de bereidingszone (afhankelijk 
van het model) is ingesteld, zal de 
bereidingszone gedesactiveerd 

worden ( ).

Wanneer de bereidingszone is 

uitgeschakeld ( ), kan deze niet 

geactiveerd worden door op de 

toets Afname  te drukken.

Indien de toets Toename  

wordt ingedrukt wanneer het 

maximum vermogen  of  van 

de bereidingszone (afhankelijk 
van het model) is ingesteld, zal de 
bereidingszone gedesactiveerd 

worden ( ).
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Inschakeling van de driedubbele 
bereidingszone

1. Nadat het maximum vermogen  of 

 is ingeschakeld (afhankelijk van het 
model), moet op de toetsen Toename 

 gedrukt worden. Op het display licht 
naast het vermogen een lichtpuntje op 
dat aanduidt dat de interne 
bereidingszone  of  is 
ingeschakeld (afhankelijk van het 
model).

2. Druk nogmaals op de toets Toename 
 om de bereidingszone helemaal te 

activeren. Op het display licht naast het 
vermogen een lichtpuntje op dat 
aanduidt dat de complete 
bereidingszone  of  is 
ingeschakeld (afhankelijk van het 
model).

3. Handel op de toetsen Toename  en 

Afname  om het gewenste vermogen 

te vergroten of te verkleinen.

Versneller

Met deze functie kan het geselecteerde 
verwarmingsniveau sneller bereikt worden.

De bereidingszones zullen ingeschakeld 
worden aan het maximum vermogen; het 
vermogen zal afnemen wanneer het 
geselecteerde vermogensniveau wordt 
bereikt.

1. Druk gelijktijdig op de toetsen Toename 

 en Afname  van de 

bereidingszone waar de functie van de 
versneller moet geactiveerd worden. Het 

display zal het opschrift  knipperend 

weergeven.

2. Selecteer met de toetsen Toename  

en Afname  een vermogensniveau 

tussen 1 en 9 (ook in de dubbele of de 

driedubbele modaliteit). Het display zal 

afwisselend het opschrift  en het net 

geselecteerde vermogen weergeven.

Indien de toets Toename  

wordt ingedrukt wanneer het 

maximum vermogen  of  van 

de bereidingszone (afhankelijk 
van het model) is ingesteld, zal de 
bereidingszone gedesactiveerd 

worden ( ).

Verwarmingstijden met functie  

geactiveerd:

•  Vermogensniveau 1: 2 minuten

•  Vermogensniveau 2: 3 minuten

•  Vermogensniveau 3: 4 minuten

•  Vermogensniveau 4: 5 minuten

•  Vermogensniveau 5: 6 minuten

•  Vermogensniveau 6: 7 minuten

•  Vermogensniveau 7: 8 minuten

•  Vermogensniveau 8: 10 minuten

•  Vermogensniveau 9: 12 minuten

Nadat de functie van de versneller 

 werd geactiveerd, zal de 

bereidingszone weer de normale 
staat bereiken indien binnen 5 
seconden geen vermogensniveau 
wordt geselecteerd.
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Blokkering van de bedieningen

De blokkering van de bedieningen is een 
mechanisme waarmee het toestel kan 
worden beschermd tegen toevallig of 
onjuist gebruik. De blokkering kan worden 
geactiveerd wanneer de kookplaat is in- of 
uitgeschakeld, en kan handig zijn om het 
toevallig wijzigen van de instellingen te 
voorkomen.

1. Nadat de bereidingszone is 
ingeschakeld, moet minstens 2 minuten 
lang op de toets Blokkering 

bedieningen  gedrukt worden. Op 

de toets verschijnt een lichtpuntje dat 
aanduidt dat de bedieningen zijn 
geblokkeerd, en bij elke druk op eender 

welke toets worden het opschrift   

  of   weergegeven 

(afhankelijk van het model).

2. Houd de toets Blokkering bedieningen 

 minstens 2 seconden ingedrukt. Het 

lichtpuntje boven het symbool gaat uit, 

wat aanduidt dat de bedieningen 

gedeblokkeerd zijn en dus alle toetsen 

kunnen gebruikt worden.

Restwarmte

Als de bereidingszone na de uitschakeling 

nog warm is, wordt het opschrift  

weergegeven op het display.

Timer kookwekker (enkel op sommige 
modellen)

Met deze functie kan een kookwekker 
geprogrammeerd worden, die na afloop 
van de ingestelde tijdsduur (van 1 tot 99 
minuten) een geluidssignaal zal 
produceren.

1. Druk op de toets Timer . Het display 

zal het opschrift  weergeven wat 

aanduidt dat de timer kan gewijzigd 
worden.

2. Druk op de toetsen Toename  of 

Afname  om de gewenste tijd van de 

kookwekker in te stellen (houd de 

toetsen ingedrukt om sneller vooruit te 

gaan).

3. Na de ingestelde tijdsduur zal de 

gebruiker gewaarschuwd worden met 

een reeks geluidssignalen. Om deze 

signalering te onderbreken, moet op de 

toets Timer  gedrukt worden.

Voor veiligheidsredenen blijft de 

toets ON/OFF  actief wanneer 

minstens één bereidingszone is 
ingeschakeld. De volledige plaat 
kan op elk moment uitgeschakeld 
worden, ookal is de blokkering 
ingeschakeld.

Kinderen kunnen de aanduiding 
van de restwarmte moeilijk zien. 
De bereidingszones blijven na 
gebruik voor een bepaalde 
periode zeer warm, ook al zijn ze 
uitgeschakeld. Houd kinderen dus 
uit de buurt, zodat ze hun handen 
niet verbranden.
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4. Om de timer kookwekker te desactiveren 

tijdens de werking, moet de waarde op 

nul gesteld worden met behulp van de 

toets Afname . De timer zal 

gedesactiveerd worden wanneer op het 

display het opschrift  verschijnt.

Automatische uitschakeling timer (enkel 
op sommige modellen)

Met deze functie kan de automatische 
uitschakeling van elke bereidingszone na 
afloop van een bepaalde tijdsduur (van 1 
tot 99 minuten) geprogrammeerd worden.

1. Druk op de toets Timer . Het display 

zal het opschrift  weergeven wat 
aanduidt dat de timer kan gewijzigd 
worden.

2. Druk nogmaals op de toets Timer . 
Als minstens één bereidingszone is 
geactiveerd, verschijnt een lichtpuntje 
onder de bedieningen van de eerste 
actieve zone (van links naar rechts).

3.  Nu kan de tijd voor de automatische 
uitschakeling ingesteld worden met 
behulp van de toetsen Toename  of 

Afname  (houd de toetsen ingedrukt 
om sneller vooruit te gaan), of kan nog 
een bereidingszone geselecteerd 
worden met de toets Timer .

4. Druk op de toets Timer , om de 
ingestelde tijdsduur te wijzigen, tot een 
lichtpuntje verschijnt onder de 
bedieningen van de bereidingszone die 
gewijzigd moet worden.

5. Na de eerder ingestelde tijdsduur zal de 
kookzone uitgeschakeld worden en zal 
de gebruiker gewaarschuwd worden 
met een reeks geluidssignalen. Om deze 
signalering te onderbreken, moet op 
eender welke toets gedrukt worden.

Secundair menu

De kookplaat beschikt over een secundair 
menu waarmee bepaalde parameters 
kunnen geactiveerd of gedesactiveerd 
worden:

1 = Automatische blokkering 
bedieningen: met deze modaliteit zal de 
blokkering van de bedieningen één minuut 
na de laatste handeling van de gebruiker 
automatisch geactiveerd worden.

2 = Showroom: met deze modaliteit 
schakelt het toestel alle 
verwarmingselementen uit, maar blijft het 
bedieningspaneel actief (handig voor 
demonstraties in de winkel). Elke minuut 
verschijnt het opschrift    één 
seconde lang. Om de kookplaat normaal 
te gebruiken, moet deze modaliteit 
ingesteld worden op .

3 = ECO-logic (enkel op sommige 
modellen): met deze modaliteit regelt de 
elektronica van de plaat automatisch de 
vermogens om het ingestelde maximum 
verbruik te respecteren: 2,8 of 4 kW. Om 
de plaat aan het maximum vermogen te 

De timer kan gebruikt worden 
wanneer de kookzones in- en 
uitgeschakeld zijn.

Het gebruik van de kookwekker 
onderbreekt de werking van de 
kookzones niet, maar waarschuwt 
de gebruiker dat de ingestelde 
tijdsduur verstreken is.

Als de timer van de automatische 
uitschakeling wordt geactiveerd 
zonder dat een bereidingszone 
actief is, gedraagt de timer zich als 
een gewone kookwekker.
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gebruiken, moet deze modaliteit ingesteld 
worden op . 

Bij de eerste installatie moeten, binnen 2 
minuten nadat de stroomtoevoer naar de 
kookplaat werd ingeschakeld, de toetsen 

Toename  of Afname  van de eerste 

bereidingszone ingedrukt gehouden 

worden (diegene nabij het symbool ).

Het display van de bereidingszone zal het 
nummer van de instelling die gewijzigd 
wordt (1: Automatische blokkering 
bedieningen, 2: Showroom, 3: ECO-
logic) en daarnaast de waarde weergeven 

( : geactiveerd, : gedesactiveerd).

Bijvoorbeeld   duidt aan dat de 

Automatische blokkering van de 
bedieningen gedesactiveerd is.

Druk op de toetsen Toename  of 

Afname  om de instelling op de 

waarden  of  te wijzigen.

Indien de parameter ECO-logic wordt 
gewijzigd, kunnen de volgende waarden 

 (2,8 kW),  (4 kW),  (maximum 

verbruik) geselecteerd worden. Om verder 
te gaan en de volgende instellingen te 

wijzigen, moet op de toets Timer  

gedrukt worden.

Praktisch advies voor het gebruik van de 
kookplaat

•  De diameter van de basis van de pan 
moet overeenkomen met de diameter 
van de bereidingszone.

•  Tijdens de aankoop van een pan moet u 
controleren of de aangeduide diameter 
de bodem of de bovenkant van het 
recipiënt betreft, omdat deze laatste 
bijna altijd groter is dan de bodem.

•  De bodem van de recipiënten moet dik 
en perfect vlak zijn. Bovendien moet 
deze schoon en droog zijn (dit geldt ook 
voor de kookplaat).

•  Wanneer u gerechten maakt waarvoor 
lange bereidingstijden noodzakelijk zijn, 
kunt u tijd en energie besparen door 
gebruik te maken van een snelkookpan 
waardoor bovendien de vitamines 
bewaard blijven die het voedsel bevat.

•  Controleer of de snelkookpan 
voldoende vloeistof bevat, omdat een 
oververhitting, die veroorzaakt wordt 
door gebrek aan vloeistof, de pan en de 
bereidingszone zou kunnen 
beschadigen.

•  Bedek indien mogelijk de pannen steeds 
met een gepast deksel.

•  Kies een pan die geschikt is voor de 
hoeveelheid voedsel die klaargemaakt 
moet worden. Wanneer u een grote pan 
gebruikt die half leeg is, wordt energie 
verspild.

•  Gebruik geen recipiënten van gietijzer of 
met een ruwe bodem.

Als de kookplaat reeds 
geïnstalleerd is en gebruikt wordt, 
moet de stroomtoevoer van de 
kookplaat uitgeschakeld worden. 
Schakel de stroom weer in binnen 
2 minuten, en handel zoals 
hierboven werd beschreven.
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Indicatieve tabel van de bereidingen

* enkel op sommige modellen

Vermogens

niveau
Type bereiding Geschikt voor...

0 Positie OFF Uit

U Rechaud Het opwarmen van gerechten

1
Voortzetting van de bereiding van beperkte 

hoeveelheden voedsel (minimum vermogen)
Om boter, chocolade en dergelijke te smelten.

2
Voortzetting van de bereiding van beperkte 

hoeveelheden voedsel 

Om voedsel te verwarmen, kleine hoeveelheden 

water aan de kook te houden, om sauzen met 

eidooiers of boter te kloppen.

3 - 4 Voortzetting van de bereiding

Om vaste en vloeibare voedingsmiddelen te 

verwarmen, water aan de kook te houden, 

diepvriesproducten te ontdooien, voor omeletten 

van 2-3 eieren, om fruit- en groentegerechten te 

bereiden, verschillende bereidingen.

5 Het bereiden van grote hoeveelheden voedsel

Water aan de kook houden, omeletten van 4-6 

eieren, gerechten van fruit en groenten, 

verschillende bereidingen

6
Het bereiden van grote hoeveelheden voedsel, 

braden

Het stoven van vlees, vis, groenten, gerechten 

met meer of minder water, bereiding van jam 

enz.

7 - 8
Het braden van grote stukken, het fruiten met 

meel

Gebraden vlees of vis, biefstuk, lever, gestoofd 

vlees en vis, eieren, enz.

9 - P*
Braden, Bruin braden, bereiden (maximum 

vermogen)

Bakken van aardappelen in olie enz., het snel 

aan de kook brengen van water.
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Beperking van de bereidingsduur

De kookplaat is voorzien van een 
automatisch systeem dat de werkingsduur 
beperkt. 

Als de instellingen van de bereidingszone 
niet worden gewijzigd; de maximale 
werkingsduur van elke zone hangt af van 
het geselecteerde vermogensniveau.

Wanneer het mechanisme voor de 
beperking van de werkingsduur wordt 
geactiveerd, wordt de bereidingszone 
uitgeschakeld, hoort u een kort 

geluidssignaal en wordt het symbool  

weergegeven op het display.

Bescherming tegen oververhitting

Wanneer de kookplaat gedurende een 
lange periode op het maximum vermogen 
wordt gebruikt, kan de elektronica moeite 
hebben om af te koelen als de 
omgevingstemperatuur hoog is.

In dit geval grijpt een systeem in dat de 
stroomtoevoer naar de bereidingszones 
vooraan onderbreekt, en verschijnen op het 

display de knipperende opschriften  en 

.

Als de temperatuur van de elektronische 
kaart niet wordt verlaagd, zal het 
mechanisme de stroomtoevoer naar alle 
kookzones onderbreken en zal het opschrift 

    worden weergegeven 

(enkel op sommige modellen).

Wanneer de temperatuur onder het 
waarschuwingsniveau daalt, kan de 
bereiding hervat worden.

Andere functies

In geval van de gelijktijdige of lange 
activering van drie of meer bedieningen 
(bijvoorbeeld: als gevolg van een pan die 
onvrijwillig werd geplaatst of het morsen 
van water) desactiveert een automatisch 
systeem alle bereidingszones (indien 
ingeschakeld) en geeft het display het 

foutbericht   weer.

Los de oorzaak van de fout van de toetsen 
op.

Maximum bereidingsduur:

•  Vermogensniveau 1: 10 uren

•  Vermogensniveau 2: 6 uren

•  Vermogensniveau 3: 5 uren

•  Vermogensniveau 4: 4 uren

•  Vermogensniveau 5: 3 uren

•  Vermogensniveau 6: 2 uren

•  Vermogensniveau 7: 2 uren

•  Vermogensniveau 8: 2 uren

•  Vermogensniveau 9: 1 uur
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4 Reiniging en onderhoud

4.1 Waarschuwingen

4.2 Reiniging van de oppervlakken

Om de oppervlakken in goede staat te 
houden, moeten ze na elk gebruik 
gereinigd worden nadat de oven 
afgekoeld is.

4.3 Wekelijkse gewone reiniging

Reinig en verzorg de kookplaat wekelijks 
met behulp van een gewoon product voor 
de reiniging van het glas. Respecteer steeds 
de aanwijzingen van de producent. Het 
silicon dat aanwezig is in deze producten 
produceert een beschermend 
waterafstotend en vuilbestendig laagje. Alle 
vlekken blijven achter op dat laagje, en 
kunnen dus makkelijk verwijderd worden. 
Droog daarna het oppervlak met een reine 
doek. Let op dat geen resten van 
reinigingsmiddel achterblijven op de 
kookplaat, omdat ze een bijtende reactie 
zouden kunnen hebben wanneer de plaat 
verwarmd wordt, en dus de structuur 
zouden kunnen wijzigen.

4.4 Voedselvlekken of -resten

Eventuele lichtgekleurde strepen, 
veroorzaakt door pannen met een 
aluminium bodem, kunnen worden 
verwijderd met een in azijn vochtig 
gemaakte doek.

Als er na het gebruik van de kookplaat 
verbrande resten achterblijven, moeten 
deze worden verwijderd met de 
bijgeleverde schraper. Spoel met water en 
droog goed met een schone doek. Als de 
schraper constant wordt gebruikt, wordt het 
gebruik van chemische producten voor de 
dagelijkse reiniging van de plaat 
aanzienlijk beperkt.

Zandkorrels die eventueel op de 
kookplaat gevallen zijn tijdens het wassen 
van sla of aardappelen zouden de plaat 
kunnen krassen wanneer de pannen 
verschoven worden!

Verwijder deze zandkorrels dus 
onmiddellijk van het oppervlak van de 
kookplaat.

Incorrect gebruik.

Beschadiging van de 
oppervlakken

•  Gebruik geen stoomstraal om het toestel 
te reinigen.

•  Mors tijdens de bereiding geen suiker of 
zoete mengsels op de kookplaat.

•  Plaats geen materialen of stoffen die 
zouden kunnen smelten (plastic of 
aluminium). 

•  Houd de kookplaat altijd schoon, en 
plaats geen enkel voorwerp op de 
sensortoetsen.

•  Gebruik op de stalen delen of de delen 
waarvan het oppervlak met metalen 
afwerkingen werd behandeld (bijv. 
elektrolytische oxidaties, vernikkeling, 
verchroming) geen producten die 
chloor, ammoniak of bleekmiddel 
bevatten.

•  Gebruik geen schurende of bijtende 
middelen op de glazen onderdelen 
(bijv. poeders, ontvlekkers of 
metaalsponsjes). Gebruik eventueel 
houten of plastic gereedschappen.
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Kleurwijzigingen hebben geen invloed op 
de werking en de stabiliteit van het glas. 
Het betreft geen wijzigingen van het 
materiaal van de kookplaat, maar 
eenvoudige resten die niet verwijderd 
werden en die dus verbrandden.

Er kan een glanzend oppervlak gevormd 
worden door het schuiven van de bodems 
van de pannen, vooral indien ze van 
aluminium zijn, en indien niet geschikte 
reinigingsmiddelen gebruikt worden. Het is 
moeilijk om deze te verwijderen met behulp 
van gewone reinigingsproducten. Het kan 
zijn dat de reiniging meerdere keren moet 
herhaald worden. Het gebruik van bijtende 
reinigingsmiddelen, of de wrijving met de 
bodem van de pannen, kan de decoratie 
van de kookplaat mettertijd polijsten zodat 
dus donkere vlekken gevormd kunnen 
worden.

4.5 Oplossingen voor problemen…

De kookplaat werkt niet:

•  Controleer of de kookplaat is 
aangesloten en de hoofdschakelaar is 
ingeschakeld.

•  Controleer of zich geen 
stroomonderbrekingen kunnen 
voordoen.

•  Controleer of de zekering niet is 
afgesprongen. In dit geval moet de 
zekering worden vervangen.

•  Controleer of de installatieautomaat van 
de huiselijke installatie niet is 
afgesprongen. In dit geval moet de 
schakelaar weer geactiveerd worden.

•  Controleer of de sensortoetsen niet 
geblokkeerd zijn met de Blokkering van 
de bedieningen.

•  Controleer of de toetsen niet gedeeltelijk 
bedekt zijn met een vochtige doek, een 
vloeistof of een metalen voorwerp.

De resultaten van de bereiding zijn niet 
bevredigend:

•  Controleer of de temperatuur van de 
bereiding niet te hoog of te laag is.

De kookplaat produceert rook:

•  Laat de kookplaat afkoelen, en reinig 
deze, nadat de bereiding klaar is.

•  Controleer of het voedsel niet uit het 
recipiënt komt, en gebruik eventueel een 
groter recipiënt.

De display zal het opschrift “E2” 
weergeven:

•  Controleer of toevallig geen voedsel op 
de sensortoetsen terecht kwam.

•  Verwijder eventuele pannen of andere 
voorwerpen die de sensortoetsen 
gedeeltelijk bedekken.

Het display geeft het opschrift “E1 - E3 - E4 
- E5” weer:

•  Er is een technisch defect. Contacteer de 
assistentiedienst.

De zekeringen of de magnetothermische 
schakelaar van de huiselijke installatie 
springen regelmatig:

•  Neem contact op met de 
assistentiedienst of met een elektricien.

Scheuren of barsten in de kookplaat:

•  moet het toestel onmiddellijk 
uitgeschakeld worden, moet de 
stroomtoevoer uitgeschakeld worden en 
moet de assistentiedienst gecontacteerd 
worden.
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5 Installatie

5.1 Elektrische aansluiting

Algemene informatie

Controleer of de kenmerken van het 
stroomnet overeenstemmen met de 
gegevens op het identificatieplaatje.

Het identificatieplaatje met de technische 
gegevens, het serienummer en de merking 
is zichtbaar op het toestel aangebracht.

Dit plaatje mag nooit verwijderd worden.

Voorzie de aarding met een kabel van 
minimaal 20 mm langer dan de andere.

Het toestel kan op de volgende manieren 
functioneren:

Modellen van 60-70-90 cm:

•  220-240 V 3~

gebruik een vierpolige kabel 4 x 2,5 mm²

•  380-415 V 2N~

gebruik een vierpolige kabel 4 x 2,5 mm²

•  380-415 V 3N~

gebruik een vijfpolige kabel 5 x 1,5 mm²

Modellen van 60-70 cm:

•  220-240 V 1N~

gebruik een driepolige kabel 3 x 4 mm²

Elektrische spanning

Gevaar voor elektrische schok

•  Laat het toestel aansluiten door 
gekwalificeerd technisch personeel.

•  Gebruik een persoonlijk 
beschermingsmiddel.

•  De aarding moet verplicht aangebracht 
worden volgens de voorziene 
veiligheidsnormen van de elektrische 
installatie.

•  Schakel de stroomtoevoer uit.

•  Trek nooit aan de kabel om de stekker 
uit het stopcontact te halen.

•  Gebruik kabels die bestand zijn tegen 
temperaturen van minstens 90°C, van 
het type H05V2V2-F.

•  Het aanhaalmoment van de schroeven 
van de stroomgeleiders van het 
klemmenbord moet 1,5 - 2 Nm 
bedragen.
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Modellen van 90 cm:

•  220-240 V 1N~

gebruik een driepolige kabel 3 x 6 mm²

Het schema hieronder toont het 
klemmenbord van de stroomtoevoer, 
onderaanzicht, zonder aangesloten kabels. 
De aansluiting tussen de klemmen 4 en 5 
moet altijd aanwezig zijn.

Vaste aansluiting

Voorzie een meerpolige onderbreking voor 
de voeding, overeenkomstig de 
installatienormen.

De onderbreking moet gemakkelijk 
bereikbaar zijn, in de nabijheid van het 
toestel.

Aansluiting met stekker en stopcontact

Controleer of de stekker en het stopcontact 
van hetzelfde type zijn.

Gebruik geen verloopstekkers, adapters of 
aftakkingen, omdat ze oververhitting of 
brand zouden kunnen veroorzaken.

Test

Voer na de installatie een korte test uit. Bij 
een slechte werking van het toestel, terwijl u 
heeft geconstateerd dat u de instructies 
correct heeft uitgevoerd, moet u het toestel 
loskoppelen van het elektriciteitsnet en het 
dichtstbijzijnde Technische Servicecentrum 
informeren. 

Doe de kabel achter het meubel 
passeren. Let op dat deze niet 
tegen de onderkant van de 
kookplaat of een eventuele 
daaronder ingebouwde oven 
komt.

Let op wanneer bijkomende 
elektrische toestellen aangesloten 
worden. De kabels voor de 
aansluiting mogen niet in contact 
komen met de warme 
bereidingszones.
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5.2 Veiligheidswaarschuwingen

Fineerbewerkingen, kleefstoffen of plastic 
bekledingen van aangrenzende meubels 
moeten warmtebestendig zijn (>90°C), 
anders kunnen deze mettertijd vervormen.

De minimum afstand die gerespecteerd 
moet worden tussen afzuigkappen en de 
kookvlakken moet minstens overeenkomen 
met diegene die aangeduid wordt in de 
aanwijzingen voor de montage van de 
afzuigkap.

Ook de minimum afstanden van de vrije 
delen van het vlak op de achterzijde 
moeten gerespecteerd worden, zoals 
wordt aangeduid op de afbeelding van de 
montage.

5.3 Insnijding van het werkblad

Maak een opening (zie de aangeduide 
afmetingen) in het werkblad van het 
meubel. Houd vanaf de achterrand een 
afstand van minstens 50 mm.

Dit toestel kan tegen wanden worden 
geplaatst die hoger zijn dan het werkblad, 
op voorwaarde dat de minimum afstand 
van 50 mm wordt behouden zodat 
beschadigingen door oververhitting 
worden vermeden.

Controleer of de afstand van de kookplaat 
tot een eventuele verticale plank 
daarboven minstens 750 mm bedraagt.

Warmteontwikkeling tijdens 
werking van het toestel.

Brandgevaar

•  Controleer of het materiaal van het 
meubel brandbestendig is.

•  Controleer of het meubel voorzien is 
van de vereiste openingen.

De volgende ingreep vergt metsel- 
en/of timmerwerk, en moet dus 
uitgevoerd worden door een 
bevoegd technicus.

De installatie kan uitgevoerd 
worden op structuren van 
verschillende materialen, zoals 
metselwerk, metaal, massief hout 
en met plastic gelamineerd hout, 
als het maar hittebestendig is 
(>90°C).
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Kookplaten zonder omlijsting

Kookplaten met omlijsting

5.4 Inbouw

Op inbouwruimte voor oven

De afstand tussen de kookplaat en de 
keukenmeubels of de inbouwtoestellen 
moet zodanig zijn dat een voldoende 
ventilatie en een voldoende luchtafvoer 
gegarandeerd wordt.

In geval van een installatie boven een oven 
moet een tussenruimte worden gelaten 
tussen de onderkant van de kookplaat en 
de bovenzijde van het daaronder 
geïnstalleerde toestel.

met opening onderaan

met opening onderaan en achteraan

L (mm) X (mm) Y (mm)

300 270 490

600 565 490

770 745 490

900 850 490

L (mm) X (mm) Y (mm)

570 560 500

760 750 500

Wanneer de kookplaat boven een 
oven wordt geïnstalleerd, moet 
deze voorzien worden van een 
ventilator voor de koeling.
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Op neutrale ruimte of laden

Wanneer andere meubelen (zijwanden, 
laden, enz.) aanwezig zijn onder de 
kookplaat moet een dubbele houten 
bodem worden geïnstalleerd op een 
minimum afstand van 30 mm vanaf de 
onderkant van de kookplaat, zodat 
toevallig contact wordt vermeden. De 
dubbele bodem mag alleen met geschikt 
gereedschap worden verwijderd.

met opening onderaan

met opening achteraan

Pakking van de kookplaat

Voordat de montage wordt uitgevoerd, 
moet de bijgeleverde pakking langs de 
omtrek van de kookplaat worden 
aangebracht om te voorkomen dat 
vloeistoffen tussen de omlijsting van de 
kookplaat en het werkblad kunnen komen.

5.5 Bevestigingsklemmen

Om de bevestiging en een optimale 
centrering te garanderen, moeten de 
bijgeleverde klemmen geplaatst worden:

1. Plaats de klemmen horizontaal en met 
een lichte druk in de daarvoor bestemde 
gleuf.

Als geen dubbele houtbodem 
wordt geïnstalleerd, kan de 
gebruiker toevallig in contact 
komen met de hete of scherpe 
delen.

Bevestig de kookplaat niet met 
behulp van silicone. Indien dit toch 
wordt gedaan, kan de kookplaat 
niet verwijderd worden zonder 
deze te beschadigen.
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2. Draai ze vervolgens naar boven zodat 

ze definitief geklemd worden.

5.6 Bevestigingsbeugels

•  Draai de bevestigingsbeugels (A) vast in 
de daarvoor bestemde openingen in de 
zijkanten van de carter onderaan om de 
kookplaat correct op de structuur te 
bevestigen.

5.7 Kookplaten met rechte rand

Voor dit type van kookplaten moet de 
opening gefreesd worden indien de 
kookplaat gelijk met de rand van het 
werkblad moet geïnstalleerd worden.

Nadat de zelfklevende pakking (A) is 
aangebracht en de kookplaat is voorzien 
van de beugels en geplaatst is, moeten de 
randen met isolerende silicone (B) worden 
gevuld; verwijder het eventuele teveel aan 
product.

Als de kookplaat moet worden verwijderd, 
moet het silicone met behulp van een mesje 
worden weggesneden voordat wordt 
geprobeerd om de plaat te verwijderen 
(C).

Draai niet te vast aan omdat 
anders het glas te hard kan 
gespannen worden en dus zou 
kunnen breken.

L (mm) X (mm) Y (mm) D (mm)

600 565 490 604

770 745 490 774
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VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
We hebben deze kookplaat ontworpen voor
huishoudelijk gebruik door particulieren.
Deze kookplaten zijn uitsluitend bestemd
voor het koken van vaste of vloeibare levens-
middelen en bevatten geen asbesthoudende
onderdelen.
Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door
personen (kinderen inbegrepen) waarvan de
lichamelijke, sensoriële of mentale capaciteiten
beperkt zijn, of personen zonder ervaring of
kennis, behalve onder toezicht van een per-
soon die instaat voor hun veiligheid of vooraf-
gaande instructies over het gebruik van het
apparaat. Kinderen dienen verhinderd te wor-
den met het apparaat te spelen.

••Restwarmte
Een kookzone kan na gebruik nog enkele
minuten heet blijven.
Dit wordt weergegeven met een “HH”.
Raak de betreffende zones dan niet aan.

••Kinderbeveiliging
Uw kookplaat is voorzien van een kinderbe-
veiliging voor vergrendeling van de functies
tijdens het koken of wanneer de plaat niet aan
staat (zie hoofdstuk: gebruik van de kinderbe-
veiliging). 
Vergeet niet de kinderbeveiliging te ontgren-
delen wanneer u de kookplaat opnieuw wilt
gebruiken.

••Voor dragers van hartstimulatoren
en actieve implanten. 
De werking van de kookplaat is overeenkom-
stig de geldende normen voor elektromagne-
tische interferentie en beantwoordt aldus aan
de wettelijke normen (richtlijnen
2004/108/CE).
Om interferentie tussen uw kookplaat en een
pacemaker te vermijden, is het belangrijk dat
de pacemaker in overeenstemming met de
betreffende voorschriften is ontworpen en
afgesteld.
Wij kunnen u in dit opzicht enkel garanderen
dat ons eigen product aan de geldende nor-
men voldoet.
Wat betreft de technische specificatie van uw
pacemaker of eventuele incompatibiliteit, kunt
u inlichtingen inwinnen bij de fabrikant van de
pacemaker of bij uw behandelend arts.

Elektrisch gevaar

Zorg ervoor dat de voedingskabel van een
elektrisch apparaat aangesloten vlakbij de
kookplaat niet in contact komt met de kook-
zones.

Als er een barstje verschijnt in het opper-
vlak van de glasplaat dient u het apparaat
onmiddellijk uit te schakelen om de kans op
een elektrische schok uit te sluiten.
Verwijder daartoe de zekeringen of schakel
de hoofdschakelaar uit.
Gebruik de kookplaat niet meer voordat de
glazen bovenplaat is vervangen.

••

RESPECT VOOR HET MILIEU••

— Het verpakkingsmateriaal van dit apparaat
is recycleerbaar. Neem deel aan hun recycling
en draag zo bij tot de bescherming van het
milieu door ze in de gemeentelijke containers
te plaatsen. 

— Uw apparaat bevat tevens vele
recyclebare materialen. Daarom is
het voorzien van dit logo wat aan-
geeft dat de gebruikte apparaten
van ander afval dienen te worden
gescheiden. De recycling van de
apparaten die door uw fabrikant
wordt georganiseerd wordt op

deze manier onder de beste omstandigheden
uitgevoerd, overeenkomstig de Europese
richtlijn 2002/96/CE betreffende elektrisch en
elektronisch afval. Informeer bij uw gemeente
of bij uw verkoper naar de dichtstbijzijnde
inzamelplaats voor uw oude apparaten.

— Wij danken u voor uw bijdrage aan de
bescherming van het milieu. 
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BESCHRIJVING VAN UW APPARAAT

Luchtinvoer

Luchtafvoer

Glaskeramische plaat

Voedingskabel

A

B

C

••

D

NL

A D

B C
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11 / INSTALLATIE VAN UW APPARAAT

•• KEUZE VAN DE PLAATS
De afstand tussen de rand van het apparaat en
de muur (of wand) erachter of ernaast moet
minimaal 4 cm bedragen (zone A).
UUww  aappppaarraaaatt  kkaann  zzoonnddeerr  pprroobblleeeemm  wwoorrddeenn
iinnggeebboouuwwdd,,  ccoonnttrroolleeeerr  eecchhtteerr  wweell  ooff  ddee  lluucchhtt--
ttooeevvooeerr  eenn  ––aaffvvooeerr  nniieett  wwoorrddeenn  ggeebbllookkkkeeeerrdd
((zziiee  hhooooffddssttuukk  ““bbeesscchhrriijjvviinngg  vvaann  uuww  aappppaarraaaatt””))..
Boven een inbouwoven of ander inbouwappa-
raat wordt het inbouwen zoals hiernaast aange-
geven afgeraden.

INBOUWEN
Houd u aan de tekening hierboven.
Lijm de schuimplastic afdichtingstrip volledig
rond de onderzijde van de kookplaatrand, daar
waar deze op uw werkblad rust. Dit zorgt voor
een goede afdichting met het werkblad.
Bevestig de clips op de tafel(volgens het
model).

4 cm

4 cm

4 cm

Entrée d'air

Sortie d'air

4 cm

A

ssaanniittaaiirree  rruuiimm
ttee

5511  

••

5588

4499 5566

66,,44

BBoovveenn  eeeenn  oovveenn  

MINIMUM 4 mm

BBoovveenn  eeeenn  mmeeuubbeell  
mmeett  ddeeuurr  ooff  llaaddee

Advies
Als uw kookplaat zich boven ene oven bevindt, kunnen de warmtebeveiligingen van de

plaat het gelijktijdige gebruik van de plaat en de oven verhinderen in pyrolyse modus.
Uw kookplaat is voorzien van een beveiligingsysteem tegen oververhitting.
Deze beveiliging kan bijvoorbeeld worden geactiveerd als de kookplaat is geïnstalleerd boven
een onvoldoende geïsoleerde oven. Er verschijnen dan kleine streepjes op de display. In dit geval
raden wij u aan om de beluchting van uw kookplaat te verbeteren door een opening te maken aan
de zijkant van uw meubel (8cm x 5cm), en/of u kunt ook de isolatieset voor de oven installeren die
te verkrijgen is bij de klantenservice.

Luchtinvoer

Luchtafvoer
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11 / INSTALLATIE VAN UW APPARAAT

Scheid voor de aansluiting de 2 fasedraden
L1 en L2.

NN
uull

llee
iidd

eerr

AA
aarr

dd
iinn

gg

FFaa
ssee

NN LL

Groen/geel

Blauw

Zwart of grijs

NNuulllleeiiddeerr AAaarrddiinnggFFaassee

NN LL11 LL22

Blauw

Groen/geel

Zwart of grijs

•Aansluiting 220-240V ~

Let op
Indien de voedingskabel is bescha-

digd moet deze veiligheidshalve door de
fabrikant, de servicedienst of ander gekwa-
lificeerd persoon worden vervangen.

Indien bij een aansluiting van 400 V 2N driefa-
sig, de kookplaat niet functioneert, controleer
dan of de nulleider goed is aangesloten. 

Deze kookplaten moeten worden aangesloten
op het net met behulp van een stekker, over-
eenkomstig de voorschriften van IEC 60083 of
een eenpolige onderbreker, overeenkomstig
de geldende installatieregels.
Het apparaat dient zo te worden geplaatst dat
het stopcontact toegankelijk blijft.
Bij het onder spanning zetten van de kook-
plaat, of in geval van een lange stroomstoring,
verschijnt een lichtcodering op het bedie-
ningspaneel. Wacht ongeveer 30 seconden
tot deze informatie verdwijnt voordat u de
kookplaat gebruikt (Deze weergave is normaal
en indien nodig voorbehouden aan de service-
dienst. De gebruiker van de kookplaat dient
hier in geen geval rekening mee te houden).

AANSLUITING•• •Aansluiting 400V 2N ~ - 16A

32A
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22  //  GEBRUIK VAN UW APPARAAT

BESCHRIJVING VAN DE BOVENZIJDE••

00
01

6

1166  ccmm
50 W - 2000 W

SI 3633

2211 ccmm
50 W - 2300 W

2288 ccmm
50 W - 36600 W

00
01

7

SI 3644

1188  ccmm
50 W - 2300 W

2211 ccmm
50 W - 2300 W

2211 ccmm
50 W - 2300 W

1166  ccmm
50 W - 2000 W
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22  //  GEBRUIK VAN UW APPARAAT

Advies
Om te controleren of uw kookpot

geschikt is:
Zet u hem op een kookzone op vermogen 4.
Als het display niet knippert, is uw pan
geschikt.
Als het display knippert, is uw pan niet
geschikt voor inductiekoken.
U kunt ook een magneet gebruiken.
Als de magneet aan de bodem van de pan
“kleeft”, is de pan geschikt voor inductieko-
ken.

•• WELKE KOOKZONE VOOR UW
PAN?

••KOOKPOTTEN VOOR 
INDUCTIE

••Inductieprincipe
Het principe van inductiekoken berust op een
magnetisch fenomeen.
Zodra u uw pan op een kookzone zet en deze
inschakelt, gaan de elektronische schakelingen
van uw kookplaat in de bodem van uw kookpan
“inductie” stromen produceren, hetgeen de
temperatuur onmiddellijk verhoogt. Deze
warmte wordt doorgegeven aan de levensmid-
delen in de pan die u zo, afhankelijk van uw
instelling, zachtjes kunt laten pruttelen of snel
kunt dichtschroeien.

••De kookpotten
De meeste kookpotten kunnen gebruikt worden
voor inductiekoken. Alleen glas, aardewerk, alu-
minium zonder speciale bodem, koper en som-
mige niet-magnetische inoxsoorten kunnen niet
gebruikt worden. Wij raden aan kookpotten met
een dikke en platte boden te kiezen. De warmte
wordt beter verspreid en het kookproces ver-
loopt gelijkmatiger. 

+
-

C

BA

** volgens model
Inductor

Elektronische schakeling

Inductiestromen

A

B

C

KKooookkzzoonnee** TTee  ggeebbrruuiikkeenn  kkooookkppoott

1166  ccmm  1100  ..........1188  ccmm

1188  ccmm  1122  ..........2222  ccmm

2211  ccmm  1188  ..........2244  ccmm

2288  ccmm  1122  ..........3322  ccmm
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22  //  GEBRUIK VAN UW APPARAAT

INSTELLEN VAN DE SCHAKEL-
KLOK
Een roterende schakelklok is beschikbaar
voor alle kookzones. De 4 schakelklokken
kunnen samen gebruikt worden.

Door herhaaldelijk te drukken op de toets 
selecteert u de kookzone waarvoor u de scha-
kelklok wenst te gebruiken.
Het draaiend symbool van de schakelklok kan
alleen voor de zones die in werking zijn wor-
den gebruikt. De leds van de schakelklok in
display zal helder oplichten.
Gebruik van de schakelklok:
- Zet de kookzone aan en stel het vermogen
in.
- Selecteer de led schakelklok van de kookzo-
ne.
- Druk op + of - tot de gewenste instelling om
uw kooktijd te regelen. Voor lange tijden drukt
u op - om onmiddellijk 99 minuten te bereiken.
De schakelklok begint pas terug te tellen
indien op de kookzone een kookpot staat.
Na de bereiding gaat de zone uit en geeft de
schakelklok 00 weer. U wordt gewaarschuwd
met een ppiieeppttoooonn.
- Druk op om het even welke toets om de piep-
toon te stoppen.

Om de instellingen van de schakelklok te wijzi-
gen:
- Selecteer uw schakelklok
- Druk op + of -.
Om de schakelklok te stoppen:
- Selecteer uw schakelklok
- Druk twee keer op + en -.

AANZETTEN
Druk op de aan/uit toets van de te gebruiken
zone. Een knipperende 00  en een pieptoon
geven aan dat de zone aan staat. Een vast
punt verschijnt op het gekozen display. U kunt
nu het gewenste kookvermogen instellen. 
Als u geen kookvermogen instelt zal de kook-
zone automatisch worden uitgeschakeld.

STOP
Druk lang op de aan/uit toets van de te
gebruiken zone.

INSTELLEN VAN HET KOOKVER-
MOGEN
Druk op de toets “+” om het vermogen van
1 tot P te zetten (maximum vermogen) en op
de toets “-” om het te verlagen 
Bij het inschakelen kunt u direct het maxima-
le vermogenniveau “P” instellen door op de
toets “-” te drukken.

••

••

BESCHRIJVING VAN DE BEDIE-
NINGEN

••

Aan/uit toets.

Instelling schakelklok / vermogen 

Toetsen voor het instellen van de timer.

••

A

B

C

••

A B C
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22  //  GEBRUIK VAN UW APPARAAT

GEBRUIK “KINDERBEVEILI-
GING”

Uw kookplaat heeft een kinder-
beveiliging die de bedieningen
vergrendelt wanneer de plaat
niet is ingeschakeld (bijvoor-
beeld bij het reinigen) of tijdens

het koken (om de instellingen niet te wijzigen).
Uit veiligheidsoverwegingen is alleen de toets
“stop” altijd actief en dient om een kookzone te
onderbreken, zelfs wanneer die vergrendeld is. 

••Hoe vergrendelen?
Druk nu op de vergrendelingstoets tot de led
bovenaan oplicht en een pieptoon de hande-
ling bevestigt.

••Plaat vergrendeld in werking
De weergave van de kookzones in werking
geeft afwisselend het vermogen het symbool
van de vergrendeling weer .
Wanneer u druk op de toetsen van het vveerrmmoo--
ggeenn of de sscchhaakkeellkkllookk van de zones in werking,
licht de led van de vergrendeling op en gaat
weer uit na enkele seconden,
Alleen de toets “stop” is altijd actief

Voor de kookzones die niet in werking zijn,
gaan het symbool en de led aan wanneer u
druk op de toetsenssttaarrtt//ssttoopp”” .
Deze weergave verdwijnt na enkele seconden,

••De plaat is vergrendeld en uitge-
schakeld 
De led boven de vergrendelingstoets is uit. Een
korte druk op deze toets doet de led branden.
De led licht op wanneer u druk op een toets
ssttaarrtt  //  ssttoopp van een willekeurige zone.

••Hoe vergrendelen?
Druk op de vergrendelingstoets: de led gaat
uit en u hoort een dubbele pieptoon. De kook-
plaat is ontgrendeld.

Advies
Vergeet niet de kookplaat te ont-

grendelen vooraleer hem weer te gebrui-
ken (zie hoofdstuk “gebruik kinderbeveili-
ging”).

••
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22  //  GEBRUIK VAN UW APPARAAT

BEVEILIGING TIJDENS DE WER-
KING
•Restwarmte
Na intensief gebruik kan de door u gebruikte
kookzone nog enkele minuten heet blijven.
Dit wordt weergegeven met een “HH” 
Raak de betreffende zones dan niet aan.

•Temperatuurbegrenzer
Elke kookzone is uitgerust met een veilig-
heidssensor die voortdurend de temperatuur
van de bodem van de pan controleert. Als u
een lege pan op een ingeschakelde kookzone
laat staan, zal deze sensor automatisch de
temperatuur van de kookplaat aanpassen
zodat uw keukengerei of de kookplaat niet
wordt beschadigd.

•Veiligheid “kleine voorwerpen” 
Een klein voorwerp (zoals een vork, lepel of
ring …,) dat alleen op de kookplaat wordt
gelegd, wordt niet als pan herkend.
Het display knippert en de kookplaat wordt
niet ingeschakeld.

Let op
Het wordt aangeraden om geen

metalen voorwerpen zoals messen, vor-
ken, lepels en deksels op de kookplaat te
laten liggen, deze kunnen warm worden.

•Beveiliging bij overkoken
Het stopzetten van de kook-
plaat, een speciale weergave
(symbool hiernaast) en een
pieptoon (naar gelang model)
kunnen in één van de volgen-
de 3 gevallen in werking wor-
den gezet:

-- Overkoken waarbij de bedieningstoetsen
worden bedekt.
-- Natte doek op de toetsen. 
-- Metalen voorwerp op de bedieningstoetsen.
Nadat u de kookplaat en de toetsen schoon
hebt gemaakt of het voorwerp weg hebt
gehaald, kunt u verder gaan met koken.

•Systeen Auto-Stop
Indien u een bereiding vergeet stop te zetten,
is het kookplaat uitgerust met een beveiliging
““AAuuttoo--SSttoopp  ssyysstteemm”” die de vergeten kookzo-
ne onmiddellijk uitschakelt na een welbepaal-
de tijd (begrepen tussen 1 en 10 uur volgens
het gebruikt vermogen).
Wanneer deze beveiliging in werking treedt,
wordt de onderbreking van de kookzone aan-
gegeven met de weergave “AASS” of “AA” in de
bedieningszone en wordt gedurende onge-
veer 2 minuten een pieptoon afgegeven. Het
volstaat op een willekeurige bedieningstoets
te drukken om de pieptoon te onderbreken. 
Een dubbele pieptoon bevestigt uw hande-
ling.

PIEP... PIEP

••
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33  //  ALGEMEEN ONDERHOUD VAN UW APPARAAT

UW APPARAAT BESCHERMEN
. De kookpotten niet te hard op de kookplaat
neerzetten:
Het glazen oppervlak van de glaskeramische
plaat is heel sterk, maar niettemin niet onbreek-
baar.

. Leg geen warme deksel plat op de kookplaat.
Een “zuignapeffect” zou de plaat kunnen
beschadigen.
. Schuif de pannen niet over de glasplaat, dat
kan op den duur beschadiging veroorzaken
van de lijnen op de glaskeramische plaat.
. Zet geen potten op de lijst of kap (naargelang
het model).
. Gebruik geen potten met ruwe of oneffen
bodem: er kunnen stoffen onder blijven steken
die vlekken of krassen op de kookplaat kunnen
veroorzaken.
Beschadigingen die de werking van de kook-
plaat niet storen of onmogelijk maken, vallen
niet onder de garantie van dit apparaat.

ONDERHOUD VAN HET APPARAAT

. Berg uw onderhoudsproducten of ontvlamba-
re producten niet op in het meubel onder de
plaat.
. Verwarm geen gesloten blikken, omdat die
kunnen ontploffen.
Dat geldt uiteraard voor alle kookstanden.

. Gebruik nooit aluminiumfolie voor het berei-
den van gerechten. In aluminium verpakte pro-
ducten of producten in een aluminium bakje
nooit rechtstreeks op de kookplaat zetten.
Het aluminiumfolie smelt en brengt onherstel-
bare schade toe aan uw kookapparaat.

. Laat geen voorwerpen op de kookplaat liggen
(ongewenst inschakelen van de kookplaat,
krassen, ...).
. Gebruik geen stoomreiniger. De met kracht
ontsnappende stoom kan de kookplaat scha-
de toebrengen.

••

••

SSOOOORRTTEENN  VVUUIILL GGEEBBRRUUIIKK RREEIINNIIGGIINNGGSSMMEETTHHOODDEE  

Licht. Huishoudsponsen. Het te reinigen gebied met warm water
doorweken, daarna afvegen.

Ingebakken vlekken.
Overkoken van suiker,
gesmolten plastic.

Huishoudsponsen.
Speciaal glaskrabbertje.

Het te reinigen gebied met warm water
doorweken, een speciaal glaskrabbertje
gebruiken om het ergste vuil te verwij-
deren, eindigenschuurzijde van een
huishoudsponsje en afvegen.

Kringen en kalkaanslag. Witte wijnazijn. Warme witte wijnazijn op de vlekken
aanbrengen, laten inwerken en afvegen
met een zachte doek. 

Glanzende metalen verkleu-
ringen.
Wekelijks onderhoud.

Speciaal product voor
glaskeramische kookpla-
ten.

Een speciaal product voor glaskerami-
sche platen aanbrengen op de plaat, bij
voorkeur met siliconen (beschermend
effect).

crème
spons

voor delicate vaat schuursponspoeder
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44  //  SPECIALE MEDEDELINGEN EN INCIDENTEN

Let op
Bij een breuk, scheurtje of barst, hoe klein ook, in de glaskeramische plaat, het appa-

raat onmiddellijk loskoppelen om elektrische schokken te vermijden.
Neem contact op met de Servicedienst.

•In gebruik

•Bij het aanzetten

•Bij de inwerkingstelling

U CONSTATEERT HET VOLGENDE: MOGELIJKE OORZAKEN: OPLOSSINGEN:

Er verschijnt een lichtgevend display. Normale werking. Niets, de weergave ver-
dwijnt na 30 seconden. 

De installatie is doorgeslagen.
Verkeerde aansluiting van de
kookplaat.

Controleer de geschikt-
heid.
Zie hoofdstuk aansluiting.Kun en af kogepladens sider virker.

Bij het eerste gebruik komt er een
vreemde geur van de kookplaat af.

Nieuw apparaat. Verwarm een pan vol water
een half uur lang op elke
zone.

U CONSTATEERT HET VOLGENDE: MOGELIJKE OORZAKEN: OPLOSSINGEN:

De kookplaat werkt niet en de lichtge-
vende displays op het bedieningspa-
neel blijven uit.

Het apparaat krijgt geen stroom.
De voeding of de aansluiting is
defect.

Controleer de zekeringen en
de elektrische hoofdschake-
laar.

De kookplaat werkt niet en er verschijnt
een ander bericht.

De elektronische schakeling
werkt slecht.

Neem contact op met de
Servicedienst.

De kookplaat werkt niet, het gegeven
of verschijnt.

De kookplaat is vergrendeld. Zie hoofdstuk gebruik kin-
derbeveiliging.

U CONSTATEERT HET VOLGENDE: MOGELIJKE OORZAKEN: OPLOSSINGEN:

De kookplaat is gestopt en geeft onge-
veer elke 10 seconden een pieptoon af.
Een of F7 verschijnt.

Er is iets overgekookt of er ligt
een voorwerp op het bedienings-
paneel.

Reinig of verwijder het
voorwerp en start het
koken opnieuw.

Een serie kleine of F7 wordt weer-
gegeven. 

De elektronische schakelingen
zijn verhit.

Zie hoofdstuk inbouw.

Na een kookzone in werking te hebben
gesteld, blijven de lichtgevende contro-
lelampjes van het bedieningspaneel
knipperen.

De gebruikte pan is niet geschikt
voor inductie of heeft een door-
snede van minder dan 12 cm (10
cm op vuur van 16 cm).

Zie hoofdstuk pannen voor
inductiekoken.

De pannen maken lawaai tijdens het
koken.
Uw kookplaat maakt een tikkend geluid
tijdens het koken.

Normaal voor sommige soorten
pannen. Dit is te wijten aan de
doorgang van de energie van de
plaat naar de pan.

Niets. Er is geen gevaar,
noch voor uw kookplaat
noch voor uw pan.

De ventilator blijft enkele minuten door-
werken na uitschakeling van de kook-
plaat.

Afkoeling van het electronisch
systeem.
Normale werking.

Niets.
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55 / KOOKTABEL

BOUILLON

MAALTIJDSOEPEN

COURT-BOUILLON

DIEPVRIESWAREN

DIK OP BASIS VAN BLOEM

MET BOTER EN EIEREN
(BEARNAISE, HOLLANDSE SAUS)

BEREIDE SAUZEN

ANDIJVIE, SPINAZIE

DROGE GROENTEN

GEKOOKTE AARDAPPELEN

GEBAKKEN AARDAPPELEN

GESAUTEERDE AARDAPPELEN

GROENTEN ONTDOOIEN

DUNNE LAPJES VLEES

GEBAKKEN BIEFSTUK

GRILLGERECHTEN (GIETIJZEREN GRILL)

DIEPGEVROREN FRIETJES

VERSE FRIETJES

SNELKOOKPAN
(VANAF HET MOMENT DAT HET BEGINT TE SISSEN)

MOES

PANNENKOEKEN

ENGELSE CRÈME

GESMOLTEN CHOCOLA

JAM

MELK

SPIEGELEIEREN

PASTA

BABYPOTJES
(BAIN MARIE)

RAGOUT

KREOOLSE RIJST

RIJSTEBRIJ

BBAAKKKKEENN  BBAAKKKKEENN//GGOOUUDDBBRRUUIINN KKOOKKEENN//SSTTOOVVEENN WWAARRMM
EENN  BBRRAADDEENN LLAAAAGGJJEE  GGEEVVEENN HHOOUUDDEENN
BRENGEN TOT HET KOOKPUNT
KOOKPUNT ZACHT KOKEN

SOEPEN

VIS

SAUS

GROENTE

VLEES

FRITUUR

VARIANTEN

PP        99        88                77 66 55                  44 33 22 11

PP        99        88                77 66 55                  44 33 22 11

PP        99        88                77 66 55                  44 33 22 11

KOOKTABEL PER GERECHT••

CZ5701139 / 00  09/11
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ADVIEZEN EN SUGGESTIES 
 Deze gebruiksaanwijzing geldt voor verschillende uitvoeringen van het apparaat. Het is 

mogelijk dat er een aantal kenmerken worden beschreven die niet van toepassing zijn op 
uw apparaat. 

INSTALLATIE 
• De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortkomt uit 

onjuiste of niet overeenkomstig de regels der kunst uitgevoerde installaties. 
• De minimale veiligheidsafstand tussen de kookplaat en de wasemkap bedraagt 650 mm 

(sommige modellen kunnen lager worden geïnstalleerd, raadpleeg de paragrafen 
afmetingen en installatie). 

• Controleer of de netspanning correspondeert met de spanning die aangegeven is op het 
plaatje aan de binnenkant van de wasemkap. 

• Voor apparaten van klasse I dient u zich ervan te verzekeren dat het elektriciteitsnet in uw 
huis over een goede aarding beschikt. 

• Verbind de wasemkap met de luchtuitlaat door middel van een leiding met een diameter 
van 120 mm of groter. De leiding moet een zo kort mogelijke route afleggen. 

• Sluit de wasemkap niet aan op afvoerpijpen van rook die geproduceerd is door 
verbranding (verwarmingsketels, open haarden etc.). 

• Als er in het vertrek zowel de wasemkap als apparaten die niet op elektriciteit werken 
(bijvoorbeeld gasapparaten) worden gebruikt, moet ervoor worden gezorgd dat het vertrek 
voldoende geventileerd wordt. Indien de keuken geen gat in de buitenmuur heeft om de 
aanvoer van schone lucht te garanderen, dient dit gemaakt te worden. Een juist gebruik 
zonder gevaren wordt verkregen wanneer de maximale onderdruk in het vertrek niet hoger 
is dan 0,04 mbar. 

• Om elk risico te voorkomen moet een beschadigde voedingskabel door de fabrikant of 
door de technische servicedienst worden vervangen. 

GEBRUIK 
• De wasemkap is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik, voor het elimineren van 

kookgeuren. Gebruik de kap nooit op oneigenlijke wijze. 
•  Laat geen hoog brandende branders onbedekt onder de wasemkap 
 terwijl deze in werking is. 
•  Regel de vlammen altijd zo dat ze niet langs de pannen omhoogkomen. 
• Controleer frituurpannen tijdens het gebruik: de oververhitte olie zou vlam kunnen vatten. 
• Er mag niet onder de afzuigkap geflambeerd worden; brandgevaar 
• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte 

psychische, sensorische en geestelijke vermogens, of door personen zonder ervaring en 
kennis, tenzij ze onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het gebruik van het 
apparaat door personen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid.  

• Kinderen moeten worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze niet met het 
apparaat spelen.  

• LET OP: de toegankelijke onderdelen kunnen erg warm worden als ze met kookap 
paraten worden gebruikt.” 

ONDERHOUD 
• Alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, moet de wasemkap uitgeschakeld 

worden door de stekker uit het stopcontact te halen of de hoofdschakelaar om te zetten. 
• Voer het onderhoud van de filters altijd tijdig en nauwgezet uit,volgens de aanbevolen 

intervallen (Brandgevaar). 
• Om de oppervlakken van de kap schoon te maken is het voldoende een vochtige doek en 

een neutraal reinigingsmiddel te gebruiken. 

Het symbool  op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval 
mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en 
elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier 
wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen 
voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van 
dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast 
met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. 
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EIGENSCHAPPEN 

Buitenafmetingen 

 

Onderdelen 
Ref.  Productonderdelen 
1  1 Wasemkap compleet met: Bedieningen, Licht, Ventilat-

orgroep, Filters 
9 1 Reductieflens ø 150-120 mm  
 
Ref.  Installatieonderdelen 
12a  8 Schroeven  
 
  Documentatie 
 1 Gebruiksaanwijzing 
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INSTALLATIE 
MONTAGE MET KLIKBEVESTIGING 

• De kap kan rechtstreeks op het ondervlak van de hangkastjes 
worden geinstalleerd (min.650 mm van de kookplaat) met zij-
steunen met klikbevestiging. 

•  Boor gaten in de ondervlakken van de hangkastjes, zoals aan-
gegeven.  

• Bevestig met de 8 bijgeleverde schroeven 12a . 
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Aansluitingen 
LUCHTUITLAAT AFZUIGVERSIE 

Bij installatie in afzuigversie, moet u de wasemkap met de uit-
laatleiding verbinden door middel van een starre of buigzame 
leiding van ø 150 of 120 mm, naar keuze van de installateur. 
• Voor verbinding met een leiding van ø120 mm, moet de reduc-

tieflens 9 op de uitlaat van de wasemkap worden aangebracht. 
• Zet de leiding vast met geschikt leidingklemmen. Het benodig-

de materiaal wordt niet bij de wasemkap geleverd. 
• Verwijder de eventuele geurfilters met actieve koolstof. 
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LUCHTUITLAAT FILTERVERSIE 

• Verbind de flens met de uitlaatopening op de plank boven de 
kap met behulp van een starre of flexibele leiding van ø 120 of 
150 mm. 

• Voor verbinding met een leiding van ø120 mm, moet de reduc-
tieflens 9 op de uitlaat van de wasemkap worden aangebracht. 

• Zet de leiding vast met geschikte leidingklemmen. Het beno-
digde materiaal wordt niet bij de wasemkap geleverd. 

• Verzeker u ervan dat het geurfilter met actieve koolstof ge-
ïnstalleerd is. 

 

 

 
ELEKTRISCHE AANSLUITING 

• Sluit de wasemkap aan op de netspanning met een tweepolige schakelaar ertussen met een 
opening tussen de contacten van tenminste 3 mm. 
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GEBRUIK 

�� �� �����
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L Lichten  Hiermee schakelt u de verlichting aan en uit 

M Motor Hiermee schakelt u de afzuigmotor aan en uit  

V Snelheid Instelling van de werkingssnelheid:      

  1.Minimumsnelheid, geschikt voor een continue en zeer stille luchtverver-
sing,als er weinig kookdampen zijn. 

  2.Gemiddelde snelheid, geschikt voor de meeste gebruiksomstandigheden, 
gezien de uitstekende verhouding tussen de hoeveelheid behandelde lucht 
en het geluidsniveau. 

  3.Maximumsnelheid, geschikt om de grootste kookdampen tegen te gaan, 
ook voor langere tijd. 
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ONDERHOUD 
Vetfilters 

REINIGING VAN DE ZELFDRAGENDE METALEN VETFILTERS 

• De filters moeten eens in de 2 maanden of, bij bijzonder inten-
sief gebruik, vaker gereinigd worden, en kunnen ook in de 
vaatwasmachine worden gewassen. 

• Verwijder de filters één voor één door ze naar de achterkant 
van de groep te duwen en ze tegelijkertijd omlaag te trekken.  

• Was de filters en vermijd hierbij ze te buigen, en laat ze drogen 
alvorens ze terug te plaatsen. 

• Plaats de vetfilters terug en let er hierbij op dat de handgreep 
zichtbaar blijft. 

 

Geurfilter (Filterversie) 
VERVANGING GEURFILTER MET ACTIEVE KOOLSTOF 

• Deze filter is niet afwasbaar  en kan niet geregenereerd wor-
den. Hij moet minstens om de 4 maanden vervangen worden,of 
zelfs eerder bij een zeer intens gebruik.   

• Verwijder de filtersteun door de knopjes aan de zijkant naar 
beneden te trekken. 

• Verwijder de verzadigde geurfilter met actieve koolstof door 
de bevestigingen los te maken. 

• Monteer de nieuwe filter door hem op zijn plaats vast te druk-
ken. 

• Plaats opnieuw de metalen vetfilters. 

 

Verlichting 
VERVANGING VAN DE LAMPEN 

Gloeilampen van 28W-40W 
• Verwijder de metalen vetfilters. 
• Schroef de lampen los en vervang ze door nieuwe lampen met 

dezelfde eigenschappen. 
• Plaats de metalen vetfilters terug. 
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