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Lees deze instructies aandachtig en bewaar ze voor toekomstige raadpleging zodat u het meeste kunt halen uit de kookplaat.

• Om de kookplaat te gebruiken, draait u de knop(pen) met de klok mee tot op 
de gewenste vermogensinstelling.

• Om de kookplaat uit te schakelen, draait u de knop(pen) terug op stand “0”.
• De kookplaat is uitgerust met restwarmte-indicatoren. Deze gaan branden 

wanneer de kookzones temperaturen bereiken die brandwonden kunnen 
veroorzaken. Deze indicatielampjes blijven branden nadat u de kookzones 
uitgeschakeld hebt, en gaan pas uit wanneer de zones zodanig afgekoeld zijn 
dat ze niet langer gevaarlijk zijn.

Belangrijk:
Om permanente beschadiging van de glaskeramische kookplaat te 
voorkomen, dient u geen gebruik te maken van:
 - pannen met een niet volledig vlakke onderkant
 - metalen potten met geëmailleerde onderkant

AFMETINGEN VAN KOOKPLAAT EN WERKBLAD

Type PLEVS 230 V~/400 V 3 N~ 50 Hz 5,8 kW

Zorg dat de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de spanning in 
uw woning. De technische gegevens zijn vermeld op het typeplaatje op de 
rand van de kookplaat en zijn ook hieronder weergegeven:

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Toevoerspanning Kabels 
(nummer en afmeting)

230V ~ +

230V 3 ~ +

400V 3N ~ +

400V 2N~ +

3 x 2,5 mm2

4 x 1,5 mm2

5 x 1,5 mm2

4 x 1,5 mm2

GEBRUIKSAANWIJZINGEN VOOR KOOKPLAATRI 860 C
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5. Bedieningsknop voor kookzone rechtsachter

6. Bedieningsknop voor kookzone linksachter

7. Bedieningsknop voor kookzone linksvoor

8. Bedieningsknop voor kookzone rechtsvoor
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4 1. Kookplaat met stralingswarmte     Ø 145

2. Kookplaat met stralingswarmte  Ø 180

3. Kookplaat met stralingswarmte  Ø 145

4. Kookplaat met stralingswarmte  Ø 1805
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HET MILIEU
Verwerking van de verpakking
• Het verpakkingsmateriaal kan volledig gerecycled worden, zoals bevestigd door 

het recyclingsymbool  .
• De diverse onderdelen van de verpakking mogen niet worden afgevoerd als 

afval, maar moeten opnieuw worden gebruikt in overeenstemming met de 
voorschriften van de plaatselijke instanties.

Afdanking van gebruikte huishoudapparaten
• Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese Richtlijn 

2012/19/EG inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur 
(AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval 
wordt verwerkt, helpt u mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de 
volksgezondheid te voorkomen, die veroorzaakt zouden kunnen worden door 

onjuiste verwerking van dit product als afval. Het symbool  op het product, 
of op de documenten die bij het product geleverd worden, geeft aan dat dit 
apparaat niet mag worden behandeld als huishoudelijk afval. In plaats daarvan 
dient het ingeleverd te worden bij een speciaal inzamelpunt voor de recycling van 
elektrische en elektronische apparatuur. Het afdanken moet worden uitgevoerd in 
overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. 
Voor nadere informatie over behandeling, terugwinning en recycling van dit 
apparaat kunt u contact opnemen met de betreffende instantie in uw woonplaats, 
uw vuilnisophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Energiebesparing
• Gebruik potten en pannen waarvan de diameter van de bodem gelijk is aan, of 

enigszins groter is dan, die van de kookzones. 
• Gebruik uitsluitend potten en pannen met een platte bodem.
• Laat indien mogelijk de deksels op de potten zitten tijdens het koken.
• Kook groenten, aardappelen etc. in weinig water om de kooktijd te verlagen.
• Met een snelkookpan kunt u zelfs nog meer energie en tijd besparen.

VOORZICHTIG
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder 

kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke 
vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht 
hebben gestaan of instructies met betrekking tot het gebruik van het 
apparaat hebben ontvangen van een persoon die verantwoordelijk is voor 
hun veiligheid. Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om ervoor 
te zorgen dat ze niet gaan spelen met het apparaat.

• Het apparaat kan en mag niet in werking worden gesteld met een externe timer 
of een aparte afstandsbediening.

• Als er barsten in de kookplaat ontstaan of als hij kapot gaat, gebruik hem dan 
niet meer en bel onmiddellijk de Klantenservice.

• Als de kookplaat halogeenelementen bevat, kijk daar dan niet lang in.
• De kookplaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik om voedsel te koken. 

Gebruik voor andere doeleinden is verboden. De fabrikant kan niet aansprakelijk 
gesteld worden voor schade die het gevolg is van oneigenlijk gebruik of een 
foute programmering van de bedieningsknoppen.

• Stel de kookplaat niet bloot aan weersinvloeden.
• Reparaties en afstellingen mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een 

erkende monteur.
• Raak de kookplaat niet aan met natte handen, en gebruik het apparaat niet 

op blote voeten.
• Verhinder dat kinderen in de buurt komen van

 - De kookplaat in het algemeen, om brandwonden te voorkomen. Tijdens en 
onmiddellijk na het gebruik kan de kookplaat zeer hoge temperaturen bereiken

 - verpakkingsmaterialen (zakken, polystyreen, nieten, etc.);
 - een kookplaat die afgedankt is.

• Zorg ervoor dat de elektrische bedrading of andere elektrische apparatuur in de 
buurt van de kookplaat niet in contact komt met hete onderdelen van de plaat zelf.

• Controleer de kookplaat regelmatig als u bij de bereiding veel vet en olie heeft 
gebruikt. Olie en vet kunnen oververhitten en vlam vatten!

• Plaats geen vreemde voorwerpen op de kookplaat en gebruik hem niet als 
werkblad.

• Laat de kookplaten/kookzones niet ingeschakeld als er geen pannen op staan.
• Leg geen plastic, aluminiumfolie, doeken, papier, etc. op kookplaten/kookzones.
• De kookplaat is voorzien van kookplaten/kookzones van verschillende grootte. 

Gebruik pannen met een onderkant die even groot of iets groter is dan de 
doorsnede van de kookzone.

ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN
Vóór het gebruik moet het volgende worden verwijderd:
 - folie, stickers en zelfklevende etiketten op de kookplaat;
 - kartonnen beschermingen en plastic beschermfolie
 - controleer of de kookplaat niet beschadigd werd tijdens het transport. Neem bij 

twijfel contact op met de Klantenservice.

ACCESSOIRE 
Kinderbeveiliging AMH 122 Dit accessoire 
kan worden besteld bij de klantenservice, 
onderdeelnr. 4819 310 18436, of bij uw winkelier, 
referentienummer 017124.

Reiniging en onderhoud
Belangrijk: maak de oven nooit schoon met een hogedrukspuit of stoomreiniger.
• Maak de kookplaat na elk gebruik schoon wanneer deze is afgekoeld. Dit 
verhindert vuilophoping en vereenvoudigt het reinigen.
• Gebruik een schone doek, absorberende schoonmaakdoekjes voor de keuken 
en afwasmiddel of een specifiek reinigingsmiddel voor glaskeramische kookplaten.
• Verwijder vastgebakken vuil met de speciale schraper (indien meegeleverd) en 
specifieke reinigingsmiddelen.
•  Gemorst voedsel moet verwijderd worden voordat het kan opdrogen.
• Gebruik geen schuurproducten, corrosieven op basis van chloride, 
ovenreinigerspray of schuursponsjes.
• De kookplaat moet regelmatig behandeld worden met een van de specifieke 
producten die in de handel verkrijgbaar zijn, volgens de aanwijzingen van de 
fabrikant.

Uittrekbare knoppen (afhankelijk van het model)
• De knoppen kunnen ongeveer 1 cm omhoog worden gezet om de onderliggende 
zones te kunnen schoonmaken.
• Zet de knop na het schoonmaken terug in de oorspronkelijke stand.

OPSPOREN VAN STORINGEN
De kookplaat werkt niet:
- Controleer of de voeding van het apparaat ingeschakeld is.
- Schakel de kookplaat uit en vervolgens weer in om te controleren of het probleem 
verholpen is.
- Controleer of de knop niet op “0” staat. Zet de multipolaire schakelaar enkele 
minuten in de stand “Uit”en zet de schakelaar vervolgens terug in de stand “Aan”.

De kookplaat schakelt niet uit:
- koppel de kookplaat onmiddellijk los van de netvoeding.

KLANTENSERVICE
Voordat u contact opneemt met de Klantenservice
• Ga na of u het probleem zelf kunt oplossen, aan de hand van de punten die 
beschreven zijn in hoofdstuk “Handleiding voor Probleemoplossing“.
Als na het uitvoeren van deze controles de storing nog steeds aanwezig is, 
contact opnemen met de dichtstbijzijnde Klantenservice.
Geef het volgende:
• een korte beschrijving van de storing;
• het exacte type en model van de kookplaat;
• het servicenummer (d.w.z. het nummer dat volgt op het woord SERVICE op 

het typeplaatje, onder de kookplaat zelf). Het servicenummer staat ook in het 
garantieboekje;

• uw volledige adres;
• uw telefoonnummer.
Wend u tot een erkende Klantenservice indien reparatie noodzakelijk is (alleen 
dan heeft u zekerheid dat originele vervangingsonderdelen worden gebruikt en de 
reparatie correct wordt uitgevoerd). Het niet naleven van deze instructies kan 
nadelige gevolgen hebben voor de veiligheid en de kwaliteit van het product.



INSTALLATIE
Aanbevelingen

Belangrijk: Koppel de kookplaat af van de netvoeding alvorens installatie- of 
onderhoudswerkzaamheden te gaan uitvoeren.
• De elektrische aansluitingen moeten in orde worden gemaakt voordat u het 

apparaat aansluit op het elektriciteitsnet.
• De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus 

en volgens de instructies van de fabrikant en overeenkomstig de plaatselijk 
geldende voorschriften.

• Pak de kookplaat uit en controleer of het apparaat niet beschadigd is tijdens 
het transport. Wend u in geval van twijfel tot uw dealer of tot de dichtstbijzijnde 
Klantenservice.

De oven op het inbouwen voorbereiden
• Zaag het werkblad uit alvorens het apparaat te installeren. Verwijder zorgvuldig 

alle schaafsel of zaagsel dat ervoor zou kunnen zorgen dat het apparaat niet 
goed werkt.

Let op: voor de installatie van de kookplaat in een niet-houten oppervlak (marmer, 
kunststof, keramiek, natuursteen, etc.) zijn bij de Klantenservice speciale 
bevestigingshoeken (fig.2) Code 4819 404 78697 verkrijgbaar.
• De kookplaat moet worden ingebouwd in een werkblad met een dikte van 

minstens 20 en maximaal 50 mm.
• Plaats een scheiderpaneel op een minimale afstand van 90 mm van de 

onderkant van de kookplaat, zodat de gebruiker er niet bij kan.
• Als er een oven onder de kookplaat moet worden geïnstalleerd, controleer dan 

of deze is gefabriceerd door Whirlpool en voorzien is van een koelsysteem.
• Er mag niets tussen de kookplaat en de oven zitten (bijv. bedrading, 

isolatiemateriaal, enz.).
• Een aangrenzende hoge kast moet op een afstand van minstens 100 mm tot 

de rand van de kookplaat worden geplaatst.
• Zaag een opening in het werkblad met de aangegeven afmetingen.
• Wij adviseren om de binnenrand van het werkblad met lijm of silicone af te 

dichten.
• Breng op de kookplaat de bijgeleverde afdichting aan (als deze al niet 

gemonteerd is), na eerst het betreffende oppervlak zorgvuldig te hebben 
schoongemaakt.

Glaskeramische kookplaat
Belangrijk: verwijder eventueel aanwezige beschermfolie alvorens de 
kookplaat te installeren.
Zorg ervoor dat de opening in het werkblad wordt uitgezaagd volgens de maten 
die worden opgegeven op de tekening, en let op de toegestane toleranties.
De kookplaat mag niet in het werkblad geforceerd worden. Als u probeert de 
glaskeramische kookplaat in de opening te forceren zou hij kunnen barsten (zelfs 
in de toekomst)!
• Als het werkblad van hout is, de bijgeleverde speciale clips en schroeven 

gebruiken.
1.  Zet de speciale clips (A) (fig. 1) vast met de bijgeleverde schroeven (B) (fig. 1) 

zoals afgebeeld, let op de gespecificeerde afstanden.
2.  Plaats de kookplaat in het werkblad.
• Als het werkblad van marmer, plastic, keramiek, steen, enz. is, moet de kookplaat 

bevestigd worden met speciale beugels (C) (fig. 2).
1. Plaats de kookplaat in het werkblad (fig. 1).
2. Zet de 4 beugels (C) op hun plaats in overeenstemming met de dikte van het 

werkblad, zoals aangegeven in fig. 2.
3. Zet de 4 schroeven (D) vast in de posities (E) (fig. 2).

Elektrische aansluiting
• De aarding van het apparaat is wettelijk verplicht.
• De elektrische aansluiting moet door een gekwalificeerde technicus worden 

uitgevoerd overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant en de plaatselijk 
geldende voorschriften.

• De installateur is verantwoordelijk voor een correcte elektrische aansluiting en 
voor de naleving van de veiligheidsvoorschriften.

• De voedingskabel moet lang genoeg zijn om het apparaat na inbouw op het 
elektriciteitsnet te kunnen aansluiten.

• De toepasselijke veiligheidsvoorschriften vereisen dat tijdens de installatie een 
omnipolaire stroomverbreker met een minimumafstand van 3 mm tussen de 
contacten wordt geïnstalleerd.

• Gebruik voor de aansluiting geen meervoudige contactdozen of verlengsnoeren.
• Na installatie van de oven mogen de elektrische componenten niet langer vrij 

toegankelijk zijn.

De oven op het elektriciteitsnet aansluiten
Opmerking: de geel-groene aardleiding moet aangesloten worden op de klem 
met het symbool.
• Strip ca. 70 mm van de kabelbekleding van het netsnoer af (G).
• Verwijder circa 10 mm van de huls van de geleiders. Voer het netsnoer (G) door 

de opening in het deksel (F).
• Plaats vervolgens het netsnoer in de kabelklem en sluit de geleiders aan op het 

klemmenbord zoals aangegeven is in het diagram op het deksel.
• Bevestig het netsnoer (G) door middel van de kabelklem.
• Plaats het deksel (F) terug.
• Nadat de elektrische aansluiting tot stand is gebracht, bevestigt u de kookplaat in 

het werkblad en haakt u deze in de steunrichels, zoals te zien is in de illustratie.

Conformiteitsverklaring
• Deze kookplaat is geschikt voor contact met voedsel en voldoet aan EEG (EG) 

Richtlijn nr. 1935/2004.
• Deze kookplaat (klasse Y) is uitsluitend bestemd om mee te koken. Elk ander 

gebruik (zoals het verwarmen van een ruimte) is oneigenlijk en gevaarlijk.
• Deze kookplaat werd ontworpen, geproduceerd en op de markt gebracht 

conform:
 - de veiligheidsobjectieven van de richtlijn “Laagspanning” 2006/95/EG (ter 
vervanging van 73/23/EEG en daaropvolgende wijzigingen);

 - de beschermingsvoorwaarden van Richtlijn “EMC” 2004/108/EG;
 - de vereisten van de richtlijn 93/68/EEG. 

De fabrikant behoudt zich het recht voor de specificaties van het product zonder 
enige kennisgeving vooraf te wijzigen.
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