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Denne håndbog indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, 
brug og vedligeholdelse af den nye kogesektion. Læs 
omhyggeligt oplysningerne i denne håndbog, og opbevar den 
på et tilgængeligt sted, så den senere kan konsulteres.

Råd og forholdsregler
1. Denne kogesektion overholder al gældende lovgivning 

vedrørende sikkerhed og elektromagnetisk 
kompatibilitet.
Til trods herfor skal brugere af PACEMAKERE holde sig 
langt fra dette husholdningsapparat. Det er umuligt at 
garantere, at alle apparater (pacemakere) på markedet er 
i overensstemmelse med reglerne, som denne kogeplade 
er blevet testet efter, og det kan derfor ikke garanteres, at 
der ikke opstår skadelige interferenser.

2. Bortskaffelse af emballagen: De forskellige emballagedele 
må ikke kasseres med husholdningsaffaldet, men skal 
bortskaffes i henhold til lokale miljøbestemmelser.

3. Denne induktionskogesektion er udelukkende beregnet 
til husholdningsbrug til tilberedning af madvarer. Ingen 
anden brug er tilladt. Producenten fralægger sig ethvert 
ansvar for forkert brug.

4. Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af børn eller 
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental 
kapacitet eller med manglende erfaring og viden, 
medmindre disse personer er under opsyn eller er oplært 
i brugen af apparatet af en person med ansvar for deres 
sikkerhed.

5. Kogezonerne bliver meget varme under brug: Sørg for, at 
børn holdes på lang afstand af kogesektionen for at undgå 
risikoen for forbrændinger.

6. Bogstavet  “H” vises på kontrolpanelet for at 
angive “restvarme” i den pågældende kogezone: 
Temperaturen i kogezonen overstiger 60 °C: rør 
ikke ved zonen, og anbring ikke genstande på den, 
før bogstavet “H” slukker.

7. Hvis kogesektionens overflade bliver beskadiget (revner 
eller brud på glasset), må apparatet ikke anvendes, og 
servicecentret skal kontaktes.

8. Eventuelle reparationer eller indgreb må udelukkende 
udføres af sagkyndigt personale.

9. Denne kogesektion er udstyret med en termosikring for 
at forebygge skader på de indre kredsløb, der kan 
forårsages af varme fra andre varmekilder uden for 
kogesektionen (for eksempel fra en ovn under sektionen). 

Hvis temperaturen i de elektroniske kredsløb overstiger 
sikkerhedsniveauet, vil termosikringen træde i funktion og 
automatisk slukke for kogesektionen. Displayet viser en 
fejlmeddelelse (jf. afsnit “Fejlfindingsoversigt”). Når 
temperaturen igen er inden for sikkerhedsområdet, kan 
kogesektionen bruges normalt.

10. Sørg for, at kogezonen og bunden af gryden er tørre inden 
brug.

11. Anbring ikke metalgenstande såsom køkkenredskaber 
(knive, gafler, skeer,…), låg eller andet på kogesektionen, 
da de kan blive varme.

12. Det anbefales, at madlavning med kogende olie og 
fedtstoffer overvåges konstant, da der kan gå ild i dem. 
Hvis der går ild i olie, må der aldrig bruges vand til 
slukning: Sluk for kogesektionen, og dæk gryden til med et 
låg. Lad gryden stå på kogezonen, mens den afkøles. 
Bortskaf olien i henhold til gældende regler. 

13. Når tilberedningen er færdig, trykkes der på knappen .

Før brug
Vigtigt: Kogezonerne tænder ikke, hvis 
kogegrejet ikke har den korrekte diameter. 
Brug kun gryder med symbolet “INDUKTION” 
(Figur ved siden af). 
Før der tændes for kogesektionen, anbringes 
gryden på den ønskede kogezone.

Eksisterende kogegrej: 

Brug en magnet til at teste, hvorvidt kogegrejet er egnet til 
kogesektionen: Kogegrejet er ikke egnet, hvis det ikke er 
magnetisk.
1. Sørg for, at bunden af gryderne ikke er ru, da de vil kunne 

ridse kogesektionens overflade. Kontrollér køkkengrejet.
2. Undgå at bruge tomme gryder, specielt hvis de er 

emaljerede eller af aluminium. Bunden af gryden og den 
glaskeramiske plade kan blive beskadiget.

3. Sæt aldrig varme gryder eller pander på kontrolpanelets 
overflade. Den kan blive beskadiget. 

Anbefalet diameter af kogegrejets bund

(Gem denne vejledning)

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

OK NEJ
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ADVARSEL! Apparatet skal monteres af en 
autoriseret elektriker, der er helt klar over de 
eksisterende regulativer vedrørende 
installation og sikkerhed. Producenten 

fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer, dyr 
eller ting, der skyldes manglende overholdelse af 
anvisningerne i dette kapitel.
ELTILSLUTNING
• Kogesektionens elektriske forbindelser skal først være i 

orden, inden apparatet sluttes til strømforsyningen.
• Tilslutningen skal foretages i overensstemmelse med 

anvisningerne fra det lokale elselskab.
• Kontrollér, at spændingen på typepladen, der er anbragt på 

bunden af apparatet, svarer til spændingen, der hvor 
apparatet installeres.

• Dette apparat skal ekstrabeskyttes, jvf. 
stærkstrømsreglementet: Brug kun ledninger (herunder 
jordledningen) med den rette størrelse.

• Benyt et kabel af typen H05 RR-F til den elektriske 
forbindelse, som angivet i tabel “Strømforsyning”.

Tilslutning til klemmerække
Den gul/grønne jordledning skal tilsluttes polen med 
symbolet . Denne ledning skal være længere end de andre 
ledninger.
1. Fjern låget fra klemkassen (A) ved at skrue skruerne løse, 

og sæt låget i beslaget (B) på klemkassen.
2. Skræl ca. 70 mm af kappen på strømforsyningskablet. 
3. Skræl ca. 10 mm af isoleringen på lederne. Sæt 

elledningen fast i kabelholderen, og forbind lederne til 
klemkassen som angivet på forbindelsesdiagrammet, der 
er anbragt ved siden af klemkassen.

4. Fastgør elledningen med kabelholderen.
5. Luk låget (C), og skru det fast på klemkassen med 

skuerne, der blev fjernet under punkt (1).

Hver gang kogesektionen sluttes til strømforsyningen, 
udfører den en automatisk kontrol, der varer flere 
sekunder.

ADVARSEL! Advarsel! Elledningen skal være 
så lang, at kogesektionen kan fjernes fra 
bordpladen, og den skal anbringes, så skader 
eller overophedning på grund af kontakt med 
underlaget undgås. Brug ikke 
forlængerledninger.

Strømforsyning

Hvis kogesektionen allerede er forsynet med en 
elledning, følges anvisningerne på produktkortet, der 
sidder fast på ledningen.
Når apparatet forbindes til strømforsyningen, skal der 
anvendes en multipolær afbryder med en 
kontaktafstand på mindst 3 mm.

MONTERING og ELEKTRISK TILSLUTNING

DOMINO

Ledere Mængde x størrelse

230 V ~ + 3 X 4 mm2 (3X2,5 mm2 Domino)
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Montering og fastgørelse
ADVARSEL! Personalet, der foretager 
monteringen, vil blive holdt ansvarlige for 
eventuelle skader, der skyldes en forkert 
montering.

For at kunne garantere at apparatet fungerer korrekt, skal det 
monteres på en helt plan overflade.

Bordpladen skal være 20-50 mm tyk.
Om nødvendigt skæres bordpladen og møblet til. Rens hullet 
for eventuelle rester af spåner, der vil kunne påvirke 
apparatets funktion.

Se nedenstående figur vedrørende hullets størrelse.

For at kunne garantere at apparatet fungerer korrekt, skal det 
monteres på en helt plan overflade.
Bordpladen skal have en tykkelse på mellem 20 og 50 mm.
Om nødvendigt skæres bordpladen og møblet til. Rens hullet 
for eventuelt støv, der vil kunne påvirke apparatets funktion.
Afstanden mellem induktionskogesektionens underste 
overflade og skabet (eller skillevæggen) skal overholde målene 
i figuren ved siden af. Hvis kogesektionen skal monteres ved 
siden af et højt element, skal der være en afstand på mindst 
100 mm fra kogesektionens kant. 

Montering 
1. Anbring clipsene (A) på rammen af kogesektionen i det 

specielle leje (fig. 3), hvis de ikke allerede findes der.
2. Til indbygningen måles midten af udskæringens lodrette 

sider (fig. 1)
3. Centrer beslagene (C) i midten af de lodrette sider, og 

indret beslagenes øverste side, så de flugter med 
overfladen af bordpladen (fig. 2).

4. Fastgør beslagene ved at bruge de 4 medfølgende 
skruer (B) i de dertil indrettede huller.

5. Sæt kogesektionen i åbningen, således at clipsene (A)  
fastlåses på de dertil beregnede steder (fig. 4).
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Montering af ovn under bordet:

• Hvis der installeres en ovn (af vores fabrikat) under 
kogesektionen, skal man sikre sig, at den er forsynet med et 
ventilationssystem og overholder afstandene angivet på 
figuren ved siden af. 

• Der må ikke anbringes materiale (tværstivere, paneler, 
beslag eller lignende) mellem kogesektionen og ovnen.

Kontrolpanel

Kontrolpanelets grafiske symboler angivet i denne 
håndbog kan være forskellige fra symbolerne på den 
anskaffede kogesektion. Tasternes funktion er dog 
identisk for alle modeller af kogesektioner.

Tænding og slukning af kogesektionen
For at tænde for kogesektionen skal knappen holdes nede 
i ca. 2 sekunder, indtil kogezonens display lyser. Sluk ved at 
trykke på den samme tast, indtil displayet slukker. Alle 
kogezoner deaktiveres.

Hvis kogesektionen allerede har været brugt, lyser lampen for 
restvarme “H”, indtil kogezonen er afkølet.

Hvis der ikke aktiveres en kogezone inden for 10 sek., 
slukker kogesektionen automatisk af 
sikkerhedshensyn.

A

fig. 4fig. 3

5 mm

BRUGSANVISNING

Børnesikring

Betjeningsfunktioner og display for kogezone

Start/Stop-knap

Minutur

symbolerne er ikke 
aktive! For at vælge 
den ønskede skal der 
røres ved området 
omkring den.
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Tænding og regulering af kogezone

Når der er tændt for kogesektionen, og gryden er anbragt på 
den valgte kogezone, reguleres varmen med tasten +. Når der 
tændes, ses niveauet 5 på displayet. 
Hver kogezone har forskellige effektniveauer, der reguleres 
med tasterne +/- og går fra “1”: min. indstilling til “9”: maks. 
indstilling. Nogle kogezoner har en lynkogningsfunktion 
(Booster), der angives på displayet med bogstavet “P”.

Lynkogningsfunktion (Booster)
Funktionen findes kun i nogle af kogezonerne, og den gør det 
muligt at udnytte kogesektionens effekt maksimalt (for 
eksempel til at bringe vand i kog hurtigt). Funktionen aktiveres 
ved at der trykkes på tasten “+”, indtil displayet viser “P”, eller 
ved at der trykkes direkte på tasten “-” for den valgte 
kogezone, efter at der er tændt for kogesektionen. Også i 
dette tilfælde ses “P” på displayet. Efter 10 minutters brug af 
boosterfunktionen stiller kogesektionen automatisk niveauet 
til 9.

Slukning af kogezone
Vælg den kogezone, der skal slukkes for, og tryk på tasten “+” 
eller “-” (punktet nederst til højre for varmeniveauet vises på 
displayet).
Tryk på tasten “-”, indtil niveauet er “0”.
Det er også muligt at deaktivere kogezonen ved at berøre 
tasterne “+” og “-” samtidigt. Kogezonen deaktiveres, og 
restvarmeindikatoren “H” vises 

Børnesikring
Denne funktion blokerer betjeningen af kogesektionen, så den 
ikke kan tændes af børn ved et uheld. Tænd for kogesektionen 
for at aktivere børnesikringen, og hold 
tasten nedtrykket i tre sekunder: Der lyder et lydsignal, 
og indikatorlampen under nøglesymbolet angiver, at der er 
tændt for apparatet. Betjeningspanelet er blokeret med 
undtagelse af slukningsfunktionen. Betjeningen frigøres ved at 
gentage aktiveringen af børnesikringen. Kontrollampen 
slukker, og kogesektionen er igen aktiveret.
Hvis der er vand tilovers fra rengøringen, væske, der er løbet 
over fra en gryde, eller genstande af enhver art, der trykker på 
tasten under symbolet, kan børnesikringen aktiveres eller 
deaktiveres ved et uheld. 

Minutur
Minuturet er en tidsstyret afbryder, der 
gør det muligt at indstille en 
tilberedningstid på maks. 99 minutter 
(1 time og 39 minutter) for en enkelt 
kogezone. 

Vælg den kogezone, der skal forbindes med timeren (der ses 
en lysprik nederst til højre på displayet for effektniveau), indstil 
den ønskede tid ved hjælp af tasterne “+” og “-” på timeren 
(se ovenstående figur). Et par sekunder efter at der er trykket 
sidste gang, begynder minuturet nedtællingen (lyspunktet for 
den valgte kogezone begynder at blinke). Når tiden er udløbet, 
aktiveres en summer, og kogezonen slukker automatisk.
Minuturet slukkes, ved at der trykkes på tasten “-”, indtil 
displayet viser “0:0”, eller ved at der trykkes samtidig på 
minuturets “+” og “-” taster.

Vigtigt! Minuturet virker kun for én kogezone ad gangen.

Minutur
Kan bruges når kogesektionen ikke er i brug og gør det muligt 
at indstille maks. 99 minutter.
Tryk på tasten “+”, der findes under timerens kontrollamper: 
På displayet vises de indstillede minutter.
Vælg det ønskede tidsrum ved hjælp af tasterne + og -.
Et par sekunder efter begynder minuturet nedtællingen. Når 
tiden er udløbet, aktiveres en summer.

Vigtigt! Timerfunktionen kan kun benyttes, når 
kogesektionen er slukket. Hvis den tændes, annulleres 
timerens nedtælling automatisk.

Indikatorer på betjeningspanelet.
Indikatorlamper for restvarme.

Kogesektionen er udstyret med en restvarmeindikator 
for hver kogezone. Denne indikator viser hvilke 
kogezoner, der stadig er varme.

Hvis displayet viser , er kogezonen stadig varm. Hvis 
indikatoren for kogezonen viser restvarme, kan den stadig 
bruges til at holde maden varm på eller til at smelte smør.
Når kogezonen er afkølet, slukker displayet.
Indikator for gryde ikke korrekt eller ikke 
tilstede.

Kogesektionen er udstyret med et automatisk 
system, der registrerer, om der står gryder på 
kogezonerne. Hvis der ikke registreres en gryde, 
blinker displayet med effektniveauet for kogezonen. 
Kontrollér, at gryden er placeret korrekt, og at den 
er egnet iht. angivelserne i afsnit “Før brug”.

Tast -

Display, der angiver effektniveauet

Angiver den valgte 
kogezone

Tast +

Placering af
kogezonen
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Rengøring og vedligeholdelse
Det anbefales at rengøre kogesektionen efter hver brug for at 
undgå beskadigelse af overfladen og ansamlinger af madrester, 
der kan være vanskelige at fjerne. Før rengøringen 
påbegyndes, sørges der for, at der er slukket for kogezonerne, 

og at restvarmeindikatoren (“H”) er slukket.

• Undgå brug af damprenser! 
• Kontrollér med mellemrum, at der ikke har 

samlet sig støv under apparatet i nærheden 
af luftåbningerne. Det kan hindre korrekt 
ventilation og afkøling af det elektroniske 
modul og mindske effektiviteten af 
kogesektionen.

Til rengøringen anbefales det at:
1. Bruge en blød, ren klud, køkkenrulle eller produkter der 

er beregnet specielt til glaskeramiske overflader. Undgå at 
bruge svampe med en ru overflade eller skure-/
metalsvampe.

2. Rense madrester væk med det samme, vent ikke til de 
tørrer ind. Sukker og andre madvarer med et højt 
sukkerindhold kan beskadige kogesektionen og skal 
fjernes med det samme med en skraber, der er egnet til 
glas. Skraberen til glas har en skarp kant, og skal håndteres 
forsigtigt.

3. Fjern eventuelle skorper med en skraber eller med 
specialprodukter.

4. Salt, sukker og sand kan ridse overfladen: Fjern eventuelle 
madrester fra kogesektionen med det samme.

Fejlfindingsoversigt
• Før Serviceafdelingen kontaktes:
• Læs og følg anvisningerne i dette afsnit “Brugsanvisning”.
• Slut kogesektionen til strømforsyningen, og kontrollér, at 

der ikke er strømafbrydelse.

• Tør kogesektionen omhyggeligt af efter rengøring.
• Hvis displayet viser alfanumeriske koder, når der tændes for 

kogesektionen, gås der frem i henhold til nedenstående 
tabel.

ADVARSEL! Hvis det ikke er muligt at slukke for den glaskeramiske kogesektion efter anvendelsen, skal 
stikket straks tages ud af stikkontakten.

Service
Før Serviceafdelingen kontaktes:
• Prøv at løse problemet (se “Fejlfindingsoversigt”).
• Sluk for apparatet, og vent 30 sekunder, før der tændes for 

det igen. Kontrollér, om fejlen er afhjulpet.

Hvis apparatet stadig ikke fungerer korrekt, kontaktes 
servicecentret.

Oplys altid:
• En kort beskrivelse af fejlen.
• Den præcise type og model.
• Servicenummeret (nummeret efter ordet SERVICE på 

typepladen. “Se figuren på næste side”) er placeret på 
undersiden af kogesektionen eller på garantihæftet.

• Fulde adresse og telefonnummer.

Hvis reparation er nødvendig, skal der rettes henvendelse til et 
autoriseret serviceværksted, som angivet i 

garantibetingelserne.

ADVARSEL! Overholdes disse anvisninger 
ikke, kan det gå ud over produktets sikkerhed 
og kvalitet.

VEDLIGEHOLDELSE

FEJLKODE BESKRIVELSE MULIG ÅRSAG LØSNING

Kogesektionen slukker, 
og efter 30 sekunder 
høres et lydsignal for 

hver 4 sekunder 

Konstant tryk på 
betjeningspanelet

Vand eller køkkenredskaber på 
betjeningspanelet

Rengør betjeningspanelet igen

C81, C82
Betjeningspanelet slukker, når 
temperaturen bliver for høj

Temperaturen i de indre 
elektroniske komponenter er for 

høj

Vent til kogesektionen er 
afkølet, før den bruges igen

F42 eller F43
Kogesektionen er ikke 

forbundet til den rigtige 
spænding

Føleren registrerer en anden 
spænding end forbindelsens

Tag stikket ud af 
stikkontakten, og kontrollér 

forbindelsen

F12, F21, F25, F36, 
F37, F40, F47, F56, 

F58, F60
Ring til serviceafdelingen, og opgiv fejlkoden
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TYPEPLADE

Energispareråd
For at opnå de bedste tilberedningsresultater anbefales 
følgende:
• Brug kogegrej med en bunddiameter, der svarer til 

kogezonens diameter.
• Brug kun kogegrej med plan bund.
• Om muligt skal grydernes låg være lagt på under 

tilberedningen.
• Kog grøntsager, kartofler og lignende med kun lidt vand for 

at reducere tilberedningstiden.
• Ved brug af trykkoger kan tilberedningstiden yderligere 

forkortes, så der opnås yderligere energibesparelser.
• Anbring kogegrejet på midten af kogezonen, som er 

aftegnet på kogesektionen.

Råd om miljøbeskyttelse.

Emballage
Emballagematerialet er 100% genbrugeligt og mærket med 
genbrugssymbolet

Produkter.
Dette produkt er mærket i henhold til EU-direktiv 2002/96/EF 
om Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at 
sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hjælper man med 
til at forhindre eventuelle, negative konsekvenser for miljøet 
og folkesundheden.

• Symbolet på produktet eller på dokumenterne, der 
ledsager produktet, angiver, at produktet ikke må 
bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Det skal i 
stedet afleveres på en genbrugsstation for elektrisk og 
elektronisk udstyr. Det skal skrottes i henhold til gældende 
lokale miljøregler for bortskaffelse af affald. For yderligere 
oplysninger om håndtering, genvinding og genbrug af dette 
produkt bedes man kontakte de lokale myndigheder eller 
renovationsselskabet.

Overensstemmelseserklæring 
• Denne kogesektion er beregnet til at komme i kontakt med 

fødevarer, og den er i overensstemmelse med EF-direktiv 
nr. 1935/2004.

• Apparaterne er udelukkende beregnet til tilberedning af 
fødevarer. Enhver anden brug (såsom opvarmning af et 
rum) er ukorrekt og farlig.

• Apparatet er udviklet, produceret og solgt i 
overensstemmelse med:
• Sikkerhedskravene i “Lavspændingsdirektiv 2006/95/EF 

(der erstatter 73/23/EØF og efterfølgende ændringer).
• Beskyttelseskravene i EMC-direktiv

 89/336/EØF.
• Kravene iht. direktivet 93/68/EØF.

MODEL SERVICEKODE 

RÅD TIL BRUGEREN

VIGTIGT

Her indsættes et af de klæbemærker med oplysninger om produktet, 
der findes i garantihæftet i to kopier.
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