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TIPS VOOR ENERGIEBESPARING
• De kookplaat bestaat uit kookzones met verschillende diameters.Gebruik 

potten en pannen met een doorsnede die gelijk is aan die van de kookzone, 
of iets groter.

• Gebruik alleen pannen met een platte bodem.
• Gebruik geen kookzones zonder er een pot of pan op te zetten.
• Houd zo mogelijk het deksel op de pan tijdens het koken.
• Kook groenten, aardappelen enz. met weinig water om de bereidingstijd 

te verkorten.
• Met een snelkookpan kunt u nog meer tijd en energie besparen.

• Bewaar het verpakkingsmateriaal (plastic zakken,polystyreen, enz.) 
buiten het bereik van kinderen,want het vormt een mogelijke bron van 
gevaar.

• Controleer of de kookplaat tijdens het transport niet is beschadigd.
• Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische aansluitingen 

uitgevoerd worden door een gekwalificeerd technicus, volgens 
de aanwijzingen van de fabrikant en in overeenstemming met de 
plaatselijke veiligheidsvoorschriften.

ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN

MILIEUTIPS
Verpakking
Het verpakkingsmateriaal is volledig recyclebaar, en draagt het 
recyclingsymbool , waardoor het geïdentificeerd wordt als materiaal dat 
naar afvalverwerkingscentra moet worden gezonden.

Huishoudelijke apparaten
Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 
2012/19/EG, Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door 
ervoor te zorgen dat dit product correct wordt afgedankt, helpt u mogelijke 
schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen. 

Het symbooll  op het apparaat, of op de begeleidende documentatie, geeft 
aan dat dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden, maar
moet worden afgegeven bij het dichtstbijzijnde verzamelcentrum voor recycling 

van elektrische en elektronische apparaten.Het apparaat moet worden 
afgedankt in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor 
afvalverwerking.Voor meer informatie over behandeling, terugwinning en 
recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke instantie, 
het afvalverzamelpunt of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

VOORZORGSMAATREGELEN EN ALGEMENE AANBEVELINGEN

• Om uw kookplaat naar volle tevredenheid te
kunnen gebruiken, wordt u verzocht deze
instructies zorgvuldig door te lezen en te
bewaren voor raadpleging in de toekomst.  

• Alvorens reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren 
moet de kookplaat worden afgekoppeld van de netvoeding.

• Bij langdurig gebruik kan extra ventilatie nodig zijn (het openzetten 
van een raam of verhoging van de afzuigkracht van de wasemkap).

• Houd kinderen uit de buurt van de kookplaat wanneer deze in 
gebruik is.

• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (met inbegrip 
van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of mentale 
capaciteiten, of zonder ervaring en expertise,tenzij deze instructies 
met betrekking tot het gebruik ervan hebben ontvangen van degenen 
die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid.

• Controleer na het gebruik of de knoppen in de nulstand staan.

Conformiteitverklaring 
• Deze oven is ontworpen om in contact te komen met voedingsmiddelen 

en voldoet aan de norm (EG) 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 is ontworpen, gebouwd en verhandeld in overeenstemming 
met:
 - de veiligheidsvereisten van de “Laagspanningsrichtlijn” 2006/95/EG 
(vervanging van 73/23 EEG volgens amendement);

 - de veiligheidsvereisten van de EEG-richtlijn “EMC” 89/336;
 - vereisten van EEG-richtlijn 93/68.
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REINIGING EN ONDERHOUD
Reiniging van de kookplaat
• Alvorens de kookplaat schoon te maken moet hij worden afgekoppeld 

van het elektriciteitsnet en moet u wachten totdat hij is afgekoeld.
• • Belangrijk: maak het apparaat nooit schoon met een stoomreiniger.
• • Veeg het apparaat schoon met een met heet water en zeep of verdund 

vloeibaar reinigingsmiddel bevochtigde doek.
• • Gebruik geen schuurmiddelen, agressieve reinigingsmiddelen of 

reinigingsmiddelen op basis van chloor, of pannensponsjes.
• • Zorg ervoor dat er geen zure of basische substanties (azijn, zout,
• citroensap enz.) op de kookplaat achterblijven.

Roestvrij stalen oppervlak
• Reinig dit met een specifiek in de handel verkrijgbaar product.
Opmerking: bij continu gebruik van de kookplaat,kunnen de hoge 
temperaturen de kleur van de kookzones veranderen.

Reiniging van de elektrische kookplaten
De elektrische kookplaten moeten worden schoongemaakt als ze 
lauwwarm zijn. Veeg ze af met een doek die vochtig gemaakt is met water 
en zout, en polijst ze met een doek die vochtig gemaakt is in olie.

  

KLANTENSERVICE
• Alvorens contact op te nemen met de Klantenservice:
1. schakel de kookplaat opnieuw in, om na te gaan of hij weer goed werkt.
2. Als de storing aanhoudt, bel dan de Klantenservice.
Geef de volgende informatie:
• type storing;
• model kookplaat;
• servicenummer (d.w.z. het nummer na het woord SERVICE op het 

typeplaatje onder de kookplaat en op het garantiebewijs);
• uw volledige adres;
• uw telefoonnummer.

Wanneer er reparaties nodig zijn, neem dan contact op met een erkende 
Klantenservice zoals aangegeven in het garantiebewijs.Verzoek, in 
het onwaarschijnlijke geval dat een reparatie wordt uitgevoerd door een 
onbevoegde vakman, altijd om een verklaring van het uitgevoerde werk en 
dring aan op het gebruik van originele reserveonderdelen.Het niet naleven 
van deze instructies kan nadelige gevolgen hebben voor de veiligheid 
en de kwaliteit van het product.

INSTALLATIE
Technische informatie voor de installateur
Deze kookplaat kan in een werkblad met een dikte van 20 tot 50 mm 
worden geplaatst.Als er geen ander apparaat onder de kookplaat wordt 
geïnstalleerd, moet een scheidingspaneel worden aangebracht op een 
afstand van minstens 90 mm tot de bodem van de kookplaat.
• Als er een verticaal meubel wordt geplaatst, moet er een ruimte van 

minstens 100 mm aanwezig zijn tussen dit meubel en de rand van 
de kookplaat.

Installatie van de kookplaat
• Breng de bij de kookplaat geleverde pakking aan (tenzij deze al is 

aangebracht) nadat u het oppervlak ervan hebt schoongemaakt, 
zoals op de afbeelding.

A - Als het werkblad is vervaardigd van hout, gebruik dan de bijgeleverde 
veren.
1. Monteer de 4 veren A in de behuizing onder de doos.
2. Maak een opening in het werkblad volgens de maten die aangegeven 

worden op het bijgaande productinformatieblad.
3. Installeer de kookplaat in het werkblad.
B - Als het werkblad van marmer of andere materialen is (kunststof, keramiek 
of steen), moet de kookplaat worden vastgezet met beugels B die dienen te 
worden besteld bij de Klantenservice (code 4819 310 18528).
1. Lijn de beugels uit met de gaten en zet hen vast met de schroeven.
2. Maak een opening in het werkblad volgens de maten die aangegeven 

worden op het productinformatieblad.
3. Installeer de kookplaat in het werkblad.
• Verwijder de plastic folie, indien aanwezig, alvorens de kookplaat te 

installeren. De buitenkanten van meubels of apparaten in de buurt 
van de kookplaat moeten hittebestendig zijn (hittebescherming “Y”, in 
overeenstemming met de normen EN 60335-2-6).

• De installatie dient te worden verricht volgens de plaatselijke 
veiligheidsvoorschriften.
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ELEKTRISCHE AANSLUITING
Elektrische aansluiting
• De elektrische aansluiting dient te worden gerealiseerd volgens de 

plaatselijke voorschriften.
• De gegevens van de spanning en het stroomverbruik zijn te vinden op 

het typeplaatje.
• Het is verplicht het apparaat te aarden.De fabrikant aanvaardt geen 

enkele aansprakelijkheid voor mogelijke materiële schade of letsel 
aan personen of dieren die voortkomen uit veronachtzaming van de 
bovenstaande voorschriften.

• Nadat het apparaat is geinstalleerd, moet een multipolaire schakelaar 
worden aangesloten die een afstand tussen de contacten heeft van 
tenminste 3 mm op alle polen, die ervoororgt dat het helemaal wordt 
uitgeschakelt bij overspanning van de categorie III en moeten ze 
geintegreerd worden in de vaste  verbindingen volgend de nationale 
wetgeving.

• Na de montage, mogen de elektriche onderdelen niet meer 
toegankelijk zijn.

• Gebruik voor de elektrische verbinding een snoer H05RR-F (zie de 
tabel op de kaart van de beschrijving van het apparaat).

• Nadat het op zijn plaats is gelegd moet het snoer lang genoeg zijn 
om het apparaat aan de voeding te verbinden.

• Na de montage mogen de lektrische verbindingen niet meer 
toegankelijk zijn voor de gebruiker.

ELEKTRISCHE KOOKPLAEN MET BEDIENING AAN DE ZIJKANT

Verbinding aan de klemmendoos
1. Open het dekseltje van de snoerverbinding en draai de schroef A los met 

speciaal gereedschap, zoals aangegeven in de tekening.
2. Trek het snoer 70 mm los.
3. Verwijder het plastic omhulsel ongeveer 10 mm, draai de schroef van de 

snoerverbinding B los en steek et snoer erin.
• De snoerverbinding heeft vier klemmen:

     1-2 tussenverbinding (lijn)
     3 (neutraal)
     4 (aardeverbinding): aangegeven met het symbool 
4. Verbind het snoer aan de klemmendoos zoals aangegeven op het 

elektrische schema aan de onderkant van de kookplaat. Verbind de 
snoerklam en sluit de deksel.
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1.   Snelkookplaat Ø 180 - 2000 W
2.   Normaalkookplaat Ø 145 - 1000 W
3.   Normaalkookplaat Ø 180 - 1500 W
4.   Normaalkookplaat Ø 145 - 1000 W
5.   Bedieningsknop voor snelkookplaat Ø 180
6.   Bedieningsknop voor normaalkookplaat Ø 145
7.   Bedieningsknop voor normaalkookplaat Ø 180
8.   Bedieningsknop voor normaalkookplaat Ø 145
9.   Controlelampje voor de werking van de kookplaten

Bediening van elektrische kookplaten
• Stel de knop in op een van de posities 1-6, welke
   Komen overeen met verschillende temperaturen.
• Om de kookplaat uit te zetten, zet de knop in op "0".

Opmerking: Als er een wasemkap boven de kookplaat wordt geïnstalleerd, zie dan de bij de wasemkap geleverde 
instructies voor de juiste afstand.

230V ~ + 3 x 2,5 mm2

TYPE: PLETP   230V ~ 50Hz   5,5 kW

TOEVOERSPANNING ELEKTRISCHE
AANSLUITING

GELEIDERS: AANTAL EN
AFMETINGEN

AFMETINGEN VAN KOOKPLAAT EN WERKBLAD (mm)

PRODUCTBESCHRIJVINGSBLAD
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