
AKT 310 BRUGSANVISNING FOR KOGEPLADEDK

5019 319 62037/B For at få det fulde udbytte af kogesektionen bedes du læse dennne vejledning omhyggeligt og 
gemme dem til eventuel senere brug.

• Kogesektionen tændes ved at dreje grebet/grebene 
mod uret og til den ønskede indstilling.

• Kogesektionen slukkes ved at grebet/grebene drejes til 
position “0”.

• Kogesektionen er forsynet med 2 indikatorer, der viser 
når kogezonerne er varme.

Sørg for at den spænding, der fremgår af 
mærkepladen, svarer til forsyningsspændingen. 
De tekniske data på mærkpladen under kogesektionen 
findes også i det følgende:

KOGESEKTIONENS OG KØKKENBORDETS MÅL (mm)

1. Lynplade af støbejern Ø 180

2. Lynplade af støbejern Ø 145

3. Indikatorer for tændt kogeplade

4. Betjeningsgreb til kogezone

5. Betjeningsgreb til kogezone

ELTILSLUTNING

Strømforsyning
Ledere: antal og 
dimension

230 ~ +  HO5 RR-F 3 x 1,5 mm2

Greb
(1-6)

Tabel vedrørende brug af 
kogezonerne

1-2 Smeltning (smør, chokolade)
2 Bruges for at holde maden varm og 

opvarme små mængder væske
3 Bruges ved opvarmning af større 

mængder, fløde og saucer
3-4 Kogning ved svag varme, f.eks.: kogte 

grøntsager, spaghetti, supper, dampning af 
stege, sammenkogte retter

4 Til alle typer stegte madvarer, koteletter, 
steaks, tilberedning uden låg, f.eks.: risotto

4-5 Bruges til bruning af kød, stegte kartofler, 
stegt fisk og kogning af større mængder 

vand
6 Lynstegning, steaks på en steak-pande osv.

Type PLATD 230 V - 50 Hz 3,5 kW

MILJØBESKYTTELSE
Bortskaffelse af emballage
• Emballagematerialet er 100% genbrugeligt, og mærket 

med genbrugssymbolet .
• De forskellige emballagematerialer må ikke blot smides 

væk, men skal bortskaffes ansvarligt og i fuld 
overensstemmelse med de lokale myndigheders 
bestemmelser vedrørende bortskaffelse af affald.

Bortskaffelse af gamle husholdningsapparater
• Dette produkt er mærket i henhold til EU-direktiv 

2002/96/EF om Kasseret elektrisk og elektronisk udstyr 
(WEEE). Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes 
korrekt, vil du hjælpe 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. Bortskaffes i henhold til lokale 
standarder for bortskaffelse af affald.
For yderligere oplysninger om behandling, 
genanvendelse og genbrug af dette produkt kontaktes 
den relevante lokale myndighed, renovationsfirmaet 
eller den butik, der solgte produktet.

Energispareråd
• Brug gryder og pander med en bunddiameter, der 

svarer til eller er en smule større end kogezonernes.
• Brug kun kogegrej med flad bund.
• Om muligt skal grydernes låg være lagt på under 

tilberedningen.
• Kog grøntsager, kartofler og lignende. med mindst 

muligt vand, så tilberedningstiden afkortes.
• En trykkoger sparer både tid og energi.

ADVARSLER
• Brug aldrig kogepladerne uden belastning (uden ting, 

der kan tage imod varmen).
• Undgå såvidt muligt at spilde væsker på kogepladerne, 

medens de stadig er varme.
• Kogesektionen er kun beregnet til husholdningsbrug til 

tilberedning af fødevarer. Enhver anden brug er 
forbudt. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for 
utilsigtet brug eller forkert indstilling af grebene.

• Undgå at udsætte kogesektionen for atmosfæriske 
midler.

• Alle reparationer eller operationer må udelukkende 
udføres af en autoriseret tekniker.

• Undgå at berøre kogesektionen med legemsdele, når 
de er våde, og brug aldrig kogesektionen, når du har 
bare fødder.

• Undgå at børn får kontakt med:
- kogesektionen generelt for at undgå personskade. 

Under og umiddelbart efter brug kan kogesektionen 
nå op på meget høje temperaturer; 

- emballage (poser, polystyren, metaldele osv.);
- en kogesektion, der skal kasseres. 

• Efter brug kontrolleres det, at betjeningsgrebene er i 
positionen “0”.

• Sørg for, at elledninger fra andre elektriske apparater i 
nærheden af kogesektionen ikke kommer i kontakt 
med varme dele.

• Overvåg altid tilberedningen ved brug af store 
mængder fedt eller olie. Olie og fedtstof kan blive 
overophedet og bryde i brand!

• Brug ikke kogesektionens overflade som støtte eller 
bordplade

• Anbring aldrig plast, aluminiumsfolie, klude, papir osv. 
på eller i nærheden af kogepladerne/kogezonerne, når 
de er varme.

INDEN KOGESEKTIONEN TAGES I BRUG
Før brug fjernes følgende:

- klistermærkerne oven på kogesektionen;
- beskyttende pap og plastfolie;
- Kontroller, om kogesektionen er blevet beskadiget 

under transporten. I tvivlstilfælde kontaktes After Sales 
centret.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
Vigtigt: Rengør aldrig apparatet med vand under tryk eller 
med udstyr til damprensning.
• Rengør kogesektionen efter hver brug, når den er kølet 

af. Dette forhindrer opbygning af snavs og gør 
rengøringen nemmere.

• Rengør elpladerne med en klud, der er fugtet med vand 
og salt og poler med en klud, der er fugtet med olie.

• Brug aldrig vand direkte til rengøring af elpladerne for 
at undgå rustdannelse.

• Lad ikke madrester tørre ind på pladerne.
• Brug ikke slibende produkter, klorbaserede, 

korroderende midler, ovnrensespray eller grydesvampe 
til rengøring af pladerne.

• Kogesektionen skal behandles jævnligt med et 
anerkendt, kommercielt produkt i henhold til de 
specifikke anvisninger.

SEKTIONER AF RUSTFRIT STÅL
• Ved længerevarende brug af kogesektionen kan 

kogepladernes farve ændres på grund af de høje 
temperaturer, de når op på.

• Dele af rustfrit stål skal rengøres med en svamp, der er 
vædet i sæbevand eller andre egnede, ikke-slibende 
produkter.

• Tør efter med en blød klud.
• Syreholdige stoffer som citronsaft, tomat, eddike eller 

lignende gør overfladen mat, hvis de efterlades i 
længere tid.

EMALJEREDE KOGESEKTIONER
• Emaljerede dele skal rengøres med en svamp, der er 

vædet i sæbevand eller andre egenede, ikke-slibende 
produkter.

• Tør efter med en blød klud.
• Syreholdige stoffer som citronsaft, tomat, eddike eller 

lignende gør overfladen mat, hvis de efterlades i 
længere tid.



FEJLFINDINGSOVERSIGT
Kogesektionen virker ikke:

- Kontroller, at strømforsyningen er tilsluttet.
- Sæt grebet på “0” og tænd for sektionen igen for at 

sikre, at fejlen er afhjulpet.
Kogesektionen slukker ikke:

- afbryd straks kogesektionen ved at tage kablet ud af 
stikkontakten.

TILBEHØR:
• Glaslåget kan bestilles hos After Sales Service med 

koden: AMC 966 NB (New Black) AMC 966 MR 
(Mirror)

SERVICE
Før man kontakter serviceafdelingen:
• Forsøg at løse problemet selv ved hjælp af forslagene i 

kapitel “Fejlfindingsoversigt”.
Hvis fejlen derefter stadig ikke er afhjulpet, kontaktes 
den nærmeste After-sales Service.
Opgiv venligst:
• en kort beskrivelse af fejlen;
• kogesektionens type og nøjagtige modelbetegnelse;
• servicenummeret (dvs. det nummer, der står efter 

ordet SERVICE på mærkepladen, der er placeret under 
kogesektionen). Servicenummeret er også angivet i 
garantihæftet;

• din fulde adresse;
• Telefonnummer.
Hvis reparation er nødvendig, skal man kontakte 
autoriseret After-sales Service (for at garantere, at der 
anvendes originale reservedele og reparationer, der er udført 
korrekt).
Overholdes disse anvisninger ikke, kan det gå ud over 
produktets sikkerhed og kvalitet.

MONTERING
Anbefalinger
Vigtigt: Før montering eller vedligeholdelse kobles 
kogesektionen fra strømforsyningen.
• De elektriske forbindelser skal først være i orden, inden 

apparatet kobles til strømforsyningen.
• Montagen skal udføres af en uddannet tekniker i 

henhold til producentens anvisninger og aktuelle lokale 
bestemmelser.

• Efter udpakning af kogesektionen skal det kontrolleres, 
at der ikke er sket nogen skader under transporten. 
I tvivlstilfælde kontaktes den nærmeste 
forhandler eller autoriseret After Sales Service.

Klargøring af skabsmodul
• Lad alle de nødvendige udskæringer i bordpladen, før 

apparatet sættes ind. Fjern forsigtigt alle spåner eller 
rester, der kan hæmme apparatets effektive brug.

• Kogesektionen skal indbygges i en bordplade med en 
tykkelse på min. 30 og maks. 50 mm.

• Indsæt et skillepanel med en afstand på min. 20 mm fra 
kogesektionens bund, så brugeren ikke har adgang 
dertil.

• Hvis kogesektionen skal monteres over en ovn, skal 
sidstnævnte fremstilles af den samme producent og 
udstyres med et kølesystem.

• Anbring aldrig andre materialer mellem kogesektion og 
ovn (f.eks. tværvanger, isolering osv.).

• Hvis kogesektionen skal monteres ved siden af et højt 
element, skal der være en afstand på mindst 100 mm fra 
kogesektionens kant.

• Lav en udskæring i bordpladen med de mål, der er 
anført.

• Monter den medfølgende forsegling på kogesektionen 
(hvis den ikke allerede er monteret) efter omhyggelig 
rengøring af påføringsfladen.

Vigtigt: før kogesektionen monteres, fjernes eventuel påsat 
plastfolie.
Sørg for at den åbning, der laves i bordpladen til 
kogesektionen, svarer til specifikationerne på måltegningen 
inden for de relative tolerancer.
Tving aldrig kogesektionen ned i bordpladen. 
• Ved monteringen anvendes de relevante, 

medfølgende beslag og skruer.
1. Anbring kogesektionen i den udskæring i bordpladen, der 

er fremstillet i henhold til de mål, der fremgår af første 
side.

BEMÆRK: Elkablet skal være langt nok til at det kan 
trækkes opad.
2. Kogesektionen fastgøres med de medfølgende (A) beslag.
3. Monter beslagene i de relevante huller, der er vist med en 

pil, og fastgør dem med deres skruer i overensstemmelse 
med bordpladens tykkelse (se fig. 1).

Eltilslutning
• Dette apparat skal ekstrabeskyttes, jvf. 

stærkstrømsreglementet.
• Eltilslutningen skal udføres af en uddannet tekniker i 

henhold til producentens anvisninger og de gældende 
lokale bestemmelser.

• Installatøren er ansvarlig for korrekt eltilslutning af 
apparatet og overholdelsen af de relevante 
sikkerhedsstandarder.

• For at overholde direktiverne vedrørende sikkerhed 
skal der under installationen anvendes en enkeltpolet 
kontakt med mindst 3 mm afstand mellem kontakterne.

• Brug ikke flerstikdåser og/eller forlængerledninger.
• Efter installationen må der ikke være adgang til 

elektriske dele.

MONTERING

Montér den medfølgende pakning på kogesektionen som vist på 
illustrationen, efter at kogesektionens overflade er blevet 
rengjort.

Tilslutning til strømforsyningen
Bemærk: den gul/grønne jordledning (B) skal være sluttet til 
skruen. Hvis strømkablet endnu ikke er tilsluttet:
• Tag ca. 70 mm isolering af elkablet
• Tag ca. 10 mm isolering af ledningerne
• Åben klembrættet (C) ved at trykke på sidetapperne 

ved hjælp af egnet værktøj.
• Sæt kablet (D) i klemmen (E) og slut ledningerne til 

klembrættet. 
• Luk låget på klembrættet.
• Når den elektriske forbindelse er etableret, sættes 

kogesektionen i fra oven og fastgøres på beslagene som 
vist i figur 1.

Overensstemmelseserklæring
• Denne kogesektion er beregnet til at komme i kontakt 

med fødevarer, og den er i overensstemmelse med 
EF-direktiv 89/109.

• Denne kogesektion er designet udelukkende til 
madlavning. Al anden brug (f.eks. til rumopvarmning) er 
ukorrekt og farlig

• Denne kogesektion er designet, fremstillet og 
markedsført i overensstemmelse med:

- Sikkerhedskravene i “Lavspændingsdirektivet” 
73/23/EØF;

- Beskyttelseskravene i “EMC-direktivet” 89/336/EØF;
- Sikkerhedskravene i EF-direktiv 93/68/EØF.

Fig. 2 Fig. 3

Fig. 1


