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black-nero-negro-preto-μαύρος-must-melns-juodas-czarny-schwarz-noir-zwart-negru
черно-црн-črna-crno-черный-чорний-қара-černá-čierna-fekete-svart-musta-svart-sort
siyah-dubh

brown-marrone-marrón-marrom-καφέ-pruun-brūns-rudas-brązowy-braunen-brun-bruin
maro-кафяв-браон-rjava-smeđ-коричневый-коричневий-қоңыр-hnědý-hnedý-barna
brunt-ruskea-brunt-brun-kahverengi-donn

blue (gray)-blu (grigio)-azul (gris)-azul (cinza)-μπλε (γκρι)-sinine (hall)-zila (pelēka)
mėlyna(pilkas)-niebieski (szary)-blau (grau)-bleu (gris)-blauw (grijs)-albastru (gri)
синьо (сиво)-плава (сива)-modro(sivo)-plava (siva)-синий (серый)-синій (сірий)
көк (сұр)-modrý (šedá)-modrý(sivá)-kék (szürke)-blå (grå)-sininen (harmaa)-blå (grå)
blåt (gråt)-mavi (gri)-gorm (liath)

yellow/green-giallo/verde-amarillo/verde-amarelo/verdeκίτρινο/πράσινο-kollane/roheline
dzeltens/zaļš-geltona/žalia-żółty/zielony-gelb/grün-jaune/vert-geel/groen-galben/verde
жълто/зелено-жуто/зелена-rumeno/zeleno-žuto/zelena-желтый/зеленый-gul/grønn
жовтий/зелений-жасыл/сары-žlutá/zelená-žltá/zelená-sárga/zöld-keltainen/vihreä
gul/grön-gul/grøn-sarı/yeşil-buí/glas
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blue-blu-azul-azul-μπλε-sinine-zila-mėlyna-niebieski-blau-bleu-blauw-albastru-синьо
плава-modro-plava-синий-синій-көк-modrý-modrý-kék-blå-sininen-blå-blåt-mavi-gorm

x4

21

2mm x4

3
90°C

1

2
3

4

21

x4



SÄKERHETSANVISNINGAR VIKTIGT ATT LÄSA OCH FÖLJA
SV

Innan du använder apparaten ska du läsa dessa 
säkerhetsanvisningar. Förvara dem till hands för 
framtida bruk.
I dessa instruktioner och på själva apparaten ges viktiga 
säkerhetsföreskrifter som måste iakttas hela tiden. 
Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för underlåtenhet 
att följa dessa säkerhetsinstruktioner, för olämplig 
användning av apparaten eller vid felaktig inställning 
av kontrollerna.

 VARNING: Om spishällens yta är sprucken ska 
apparaten inte användas - risk för elchock.

 VARNING: Risk för brand: Förvara inte föremål på 
värmezonerna.

 FÖRSIKTIGHET: Tillagningen ska övervakas. Kortvarig 
tillagning ska övervakas hela tiden.

 VARNING: Tillagning på spishällen med fett och olja 
utan uppsyn kan vara farlig - risk för brand. Försök ALDRIG 
att släcka brand med vatten: Stäng istället av apparaten 
och täck över lågorna med t.ex. ett lock eller en brandfilt.

 Använd inte spishällen som arbetsyta eller som 
underlägg. Håll kläder eller andra brännbara material 
borta från apparaten tills alla komponenter har svalnat 
helt - risk för brand.

 Metallföremål såsom knivar, gafflar, skedar och lock 
får inte läggas på hällens yta eftersom de kan bli heta.

 Mycket små barn (0-3 år) ska hållas på avstånd från 
apparaten. Små barn (3-8 år) ska hållas på avstånd från 
apparaten förutom om de hålls under ständig tillsyn. 
Barn från 8 års ålder och personer med nedsatt fysisk, 
sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet 
och kunskap får lov att använda produkten om de hålls 
under uppsikt eller om de har fått instruktioner om hur 
produkten ska användas på ett säkert sätt och förutsatt 
att de förstår vilka faror det innebär. Barn får inte leka 
med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får 
inte utföras av barn utan tillsyn.

 Efter användning, stäng av spishällen med hjälp av 
knappen och lita inte blint på kastrulldetektorn.

 VARNING: Denna produkt och dess åtkomliga delar 
blir heta under användning. Var noga med att inte vidröra 
värmeelementen. Barn under 8 års ålder ska hållas på 
avstånd förutom om de hålls under ständig tillsyn.
TILLÅTEN ANVÄNDNING

 FÖRSIKTIGHET: Apparaten är inte avsedd att drivas 
med hjälp av en extern omkopplingsanordning, såsom 
en timer, eller ett separat fjärrstyrt system.

 Den här apparaten är avsedd för hushållsbruk och 
liknande typ av användning, som t.ex: I personalrum i 
butiker, kontor och andra arbetsplatser På 
lantgårdsboende Av kunder på hotell, motell och andra 
inkvarteringsanläggningar.

 Ingen annan användning är tillåten (t.ex. för att 
värma rummet).

 Denna apparat är inte avsedd för professionellt bruk. 
Använd inte apparaten utomhus.

INSTALLATION
 För att hantera och installera apparaten krävs minst 

två personer - risk för skada. Använd skyddshandskar 
vid uppackning och installation - risk för skärskada.

 Installation, inklusive vattentillförsel (i förekommande 
fall), elektriska anslutningar och reparationer ska utföras av 
behörig tekniker. Reparera och byt inte ut delar på 
produkten om detta inte direkt anges i bruksanvisningen. 
Håll barn på avstånd från installationsplatsen. När apparaten 
har packats upp, kontrollera att den inte har skadats under 
transporten. Kontakta din återförsäljare eller närmaste 
kundservice om du upptäcker något problem. Efter 
installationen ska förpackningsmaterialet (delar av plast, 
frigolit osv.) förvaras utom räckhåll för barn - risk för kvävning. 
Apparaten ska kopplas bort från strömförsörjningen innan 
någon installationsåtgärd utförs - risk för elchock. Under 
installation, se till att apparaten inte skadar nätkabeln - risk 
för brand eller elchock. Aktivera apparaten endast när 
installationen har slutförts.

 Utför alla skåputskärningar innan apparaten 
monteras och ta bort alla träflis och sågspån.

 Om apparaten inte monteras över en ugn är det 
nödvändigt att placera en skiljepanel (medföljer inte) i 
utrymmet under apparaten.
ELEKTRISKA VARNINGAR

 Det måste alltid kunna gå att koppla bort apparaten 
från elnätet, antingen genom att ta ut stickproppen 
från eluttaget, om åtkomligt, eller med hjälp av en 
flerpolig strömbrytare som installeras före eluttaget 
enligt kabeldragningsbestämmelserna. Dessutom ska 
apparaten jordas i enlighet med nationella elstandarder.

 Använd inte förlängningskablar, grenuttag eller 
adaptrar. När installationen är klar ska inte användaren 
kunna få åtkomst till de elektriska komponenterna. 
Använd inte apparaten om du är våt eller barfota. 
Använd inte denna apparat om nätkabeln eller 
stickkontakten är skadad, om den inte fungerar som den 
ska eller om den har skadats eller fallit ned på golvet.

 Installation med hjälp av en nätkabelkontakt är inte 
tillåten om produkten inte redan är utrustad med en sådan 
som tillhandahålls av tillverkaren.

 Om nätkabeln är skadad ska den bytas ut mot en identisk 
av tillverkaren, tillverkarens servicesagent eller liknande 
kvalificerad tekniker för att undvika fara - risk för elchock.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

 VARNING: Försäkra dig om att apparaten är avstängd 
och bortkopplad från strömförsörjningen innan någon 
form av underhållsåtgärd påbörjas.Använd aldrig 
ångtvätt - risk för elchock.

 Använd inte slipande eller frätande produkter, 
klorbaserade rengöringsmedel eller stålull.
BORTSKAFFANDE AV FÖRPACKNINGSMATERIAL
Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100%, vilket framgår av 
återvinningssymbolen .
Förpackningsmaterialets olika delar ska därför bortskaffas på ett ansvarsfullt 
sätt och i enlighet med den lokala lagstiftningen om avfallshantering.



KASSERING AV GAMLA HUSHÅLLSAPPARATER
Denna apparat är tillverkad av material som kan återanvändas eller återvinnas. 
Kassera den enligt lokala bestämmelser för avfallshantering. För mer information 
om hantering, återvinning och återanvändning av elektriska hushållsapparater, var 
god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där 
apparaten inhandlades. Denna apparat är märkt i enlighet med direktiv 2012/19/EU 
om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (Waste 
Electrical and Electronic Equipment, WEEE) och med regleringen för elektrisk och 
elektronisk utrustning 2013 (i dess ändrade betydelse). 
Genom att säkerställa att denna produkt bortskaffas på ett korrekt sätt 
hjälper du till att förhindra negativa konsekvenser på miljön och människors 
hälsa.

Symbolen  på produkten eller i medföljande dokument anger att denna 
produkt inte får kasseras som hushållsavfall, utan ska lämnas in till en 
miljöstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

MILJÖRÅD
Utnyttja värmeplattans restvärme genom att stänga av den några minuter 
innan tillagningen är klar.
Kastrullens eller stekpannans botten ska täcka plattan helt.Ett kärl som är 
mindre än värmeplattan kommer att slösa energi. 
Täck över dina kastruller och stekpannor med lock under tillagningen och använd 
så lite vatten som möjligt. Vid tillagning utan lock ökar energiförbrukningen.
Använd endast flatbottnade kastruller och stekpannor.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Denna apparat uppfyller kraven för ekodesign enligt Europeiska 
förordningen 66/2014 och föreskrifterna för ekodesign för energirelaterade 
produkter och energiinformation (rättelse) (EU Exit) 2019, i enlighet med den 
Europeiska standarden EN 60350-2.

OBS
Personer med pacemaker eller liknande medicinsk utrustning bör vara 
försiktiga när de står nära denna induktionshäll medan den är på. Det 
elektromagnetiska fältet kan påverka pacemaker eller liknande apparater. 
Rådfråga din läkare eller tillverkaren av pacemakern eller liknande medicinsk 
utrustning för ytterligare information om dess effekter med induktionshällens 
elektromagnetiska fält. 
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