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Installatieschema's
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Installatieschema's

OPMERKING. Voor de half ingebouwde 
versie is 1,5 mm frezen niet nodig.

Alle afmetingen zijn in millimeters
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Veiligheidsvoorschriften
BELANGRIJK MOET WORDEN GELEZEN EN IN ACHT GENOMEN
Lees voordat u het apparaat gaat 
gebruiken deze 
veiligheidsinstructies. Houd ze 
binnen handbereik voor latere 
raadpleging.
Deze instructies en het apparaat zelf 
zijn voorzien van belangrijke 
veiligheidsaanwijzingen, die te allen 
tijde moeten worden opgevolgd. De 
fabrikant kan niet aansprakelijk 
gesteld worden voor schade die het 
gevolg is van het niet opvolgen van 
deze veiligheidsinstructies, 
oneigenlijk gebruik of een foute 
programmering van de 
regelknoppen.

  WAARSCHUWING: Het apparaat 
en de accessoires worden heet 
tijdens het gebruik. Let op dat u 
geen verwarmingselementen 
aanraakt. Kinderen jonger dan 8 jaar 
moeten uit de buurt van het 
apparaat worden gehouden, tenzij 
er voortdurend toezicht is.

 WAARSCHUWING: Als het 
oppervlak van de kookplaat 
gebarsten is, gebruik het apparaat 
niet - risico voor elektrocutie.

 WAARSCHUWING: Brandgevaar: 
leg geen voorwerpen op de 
kookoppervlakken.

 VOORZICHTIG: Het 
bereidingsproces moet onder 
toezicht plaatsvinden. Een kort 
bereidingsproces moet onder 
voortdurend toezicht plaatsvinden.

  WAARSCHUWING: Onbewaakt 
koken op een kookvuur met vet of 
olie kan gevaarlijk zijn en kan brand 
veroorzaken. Probeer NOOIT een 
brand met water te blussen, maar 
schakel het apparaat uit en dek 
vervolgens de vlam af, bijvoorbeeld.

met een deksel of een blusdeken.
 Gebruik de kookplaat niet als 

werkblad of als steun.
Houd kleding of andere brandbare 
materialen uit de buurt van het 
apparaat tot alle onderdelen van het 
apparaat helemaal zijn afgekoeld - 
risico voor brand.

 Metalen voorwerpen zoals 
messen, vorken, lepels en deksels 
mogen niet op het oppervlak van 
het kookfornuis worden geplaatst, 
aangezien deze heet kunnen 
worden.

 Kleine kinderen (0-3 jaar) moeten 
uit de buurt van het apparaat 
gehouden worden. Jonge kinderen 
(3-8  jaar) moeten uit de buurt van 
het apparaat gehouden worden, 
tenzij ze constant onder toezicht 
staan. Kinderen vanaf 8 jaar en 
personen met verminderde fysieke, 
sensorische of mentale vermogens 
of gebrek aan ervaring en kennis, 
mogen dit apparaat gebruiken 
indien ze onder toezicht staan of 
instructies hebben ontvangen over 
veilig gebruik en de mogelijke 
gevaren ervan begrijpen. Kinderen 
mogen niet spelen met het apparaat. 
De reiniging en het onderhoud 
mogen niet door kinderen worden 
uitgevoerd zonder toezicht.

 Schakel het kookplaatelement na 
gebruik uit met de knop en vertrouw 
niet alleen op de pannendetector.
TOEGESTAAN GEBRUIK

 VOORZICHTIG: het apparaat is 
niet geschikt voor inwerkingstelling 
met een externe schakelaar zoals 
een timer, of een afzonderlijk 
systeem met afstandsbediening.

 Dit apparaat is bedoeld voor 
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gebruik in huishoudelijke en 
gelijkaardige toepassingen zoals: 
personeelskeukens in winkels, 
kantoren en overige 
w e r k o m g e v i n g e n ; 
landbouwbedrijven; door klanten in 
hotels, motels, bed & breakfast en 
andere verblijfsomgevingen.

 Elk ander gebruik is verboden 
(bijv. als kamerverwarming).

 Dit apparaat is niet voor 
professioneel gebruik bestemd. 
Gebruik het apparaat niet 
buitenshuis.
INSTALLATIE 

 Het apparaat moet verplaatst en 
geïnstalleerd worden door twee of 
meer personen - risico voor 
verwondingen. Gebruik 
beschermende handschoenen om 
uit te pakken en te installeren - risico 
voor snijwonden.

 Laat de installatie, m.i.v. de 
aansluiting op het waternet (indien 
van toepassing) en de elektrische 
aansluitingen en reparaties door een 
gekwalificeerd technicus verrichten. 
Repareer of vervang geen enkel 
onderdeel van het apparaat, behalve 
als dit expliciet aangegeven wordt in 
het gebruikshandleiding. Houd 
kinderen uit de buurt van de 
installatieplaats. Controleer na het 
uitpakken van het apparaat of het 
tijdens het transport geen 
beschadigingen heeft opgelopen. 
Neem in geval van problemen 
contact op met uw leverancier of de 
dichtstbijzijnde klantenservice. Na 
de installatie moet het 
verpakkingsmateriaal (plastic, 
piepschuim enz.) buiten het bereik 
van kinderen bewaard worden - 
risico voor verstikking. Het apparaat 
moet worden losgekoppeld van het 
elektriciteitsnet voordat u 

installatiewerkzaamheden uitvoert - 
risico voor elektrocutie.
Tijdens de installatie dient u ervoor 
te zorgen dat het apparaat de 
voedingskabel niet beschadigd - 
risico voor brand of elektrocutie. 
Activeer het apparaat alleen 
wanneer de installatie helemaal 
uitgevoerd is.

 Voer eerst alle 
zaagwerkzaamheden uit en 
verwijder alle spaanders en 
zaagresten voordat u het apparaat 
plaatst.

 Als het apparaat niet boven een 
oven wordt geïnstalleerd, moet een 
(niet bijgeleverd) scheidingspaneel 
worden geïnstalleerd in het 
compartiment onder het apparaat.
ELEKTRISCHE WAARSCHUWINGEN

 Het moet mogelijk zijn het 
apparaat van het elektriciteitsnet af 
te koppelen door de stekker uit het 
stopcontact te halen of via een 
meerpolige netschakelaar die 
bovenstrooms van het stopcontact 
is geplaatst conform de 
bedradingsvoorschriften en het 
apparaat dient geaard te zijn 
conform de nationale 
veiligheidsnormen voor elektriciteit.

 Gebruik geen verlengsnoeren, 
meervoudige stopcontacten of 
adapters. Als de installatie voltooid 
is, mogen de elektrische onderdelen 
niet meer toegankelijk zijn voor de 
gebruiker. Gebruik het apparaat niet 
wanneer u natte voeten hebt of 
blootsvoets bent.
Gebruik het apparaat niet als de 
stroomkabel of de stekker 
beschadigd is, als het apparaat niet 
goed werkt of als het beschadigd of 
gevallen is.

 Als de voedingskabel beschadigd 
is, moet het door de fabrikant, zijn 
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technicus of een gelijkaardig 
gekwalificeerd persoon vervangen 
worden door een identieke kabel 
om gevaarlijke situaties te 
voorkomen - risico voor elektrocutie.
REINIGEN EN ONDERHOUD

  WAARSCHUWING: Zorg ervoor 
dat het apparaat uitgeschakeld en 
losgekoppeld is van het 
elektriciteitsnet alvorens onderhoud 
uit te voeren; gebruik geen 
stoomreinigers - risico van 
elektrocutie.

 Gebruik geen schurende of 
bijtende producten, 
reinigingsmiddelen op chloorbasis 
of schuursponsjes.
VERWERKING VAN DE 
VERPAKKING
De verpakking kan volledig gerecycled worden, 
zoals door het recyclingssymbool wordt 
aangegeven . De diverse onderdelen van 
de verpakking moeten op verantwoordelijk 
wijze afgevoerd worden volgens de plaatselijke 
voorschriften voor de verwerking van het afval.

AFDANKEN VAN HUISHOUDELIJKE 
APPARATUUR
Dit apparaat is vervaardigd van recyclebaar of 
herbruikbaar materiaal.
Dank het apparaat af in overeenstemming 
met plaatselijke milieuvoorschriften voor 
afvalverwerking.
Voor meer informatie over de verwerking, 
terugwinning en recycling van huishoudelijke 
apparaten kunt u contact opnemen met uw 
plaatselijke instantie, de vuilnisophaaldienst of 
de winkel waar u dit apparaat hebt gekocht. Dit 
apparaat is voorzien van het merkteken volgens de 
Europese Richtlijn 2012/19/EU inzake Afgedankte 
elektrische en elektronische apparaten (AEEA).
Door ervoor te zorgen dat dit product correct 
wordt afgedankt, helpt u schadelijke gevolgen 
voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.

Het symbool  op het product of op de 
begeleidende documentatie geeft aan dat dit 
apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld 
mag worden, maar dat het ingeleverd moet 
worden bij een speciaal inzamelingscentrum voor 
de recycling van elektrische en elektronische 
apparatuur.

TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN
Maak zoveel mogelijk gebruik van de restwarmte 
van de hete plaat door de plaat uit te zetten enkele 
minuten voordat u stopt met koken. De basis 
van uw pot of pan dient de kookplaat volledig 
te bedekken; een recipiënt die kleiner is dan de 

kookplaat veroorzaakt energieverspilling. Dek 
potten en pannen af met goed aansluitende 
deksels terwijl u kookt en gebruik zo weinig 
mogelijk water.
Koken zonder deksel verhoogt uw energieverbruik. 
Gebruik alleen kookpotten en pannen met een 
vlakke bodem.

CONFORMITEITSVERKLARING
Dit apparaat voldoet aan de ecologische 
ontwerpvereisten van de Europese Richtlijn nr. 
66/2014 in overeenstemming met de Europese 
norm EN 60350-2.
OPMERKING
Mensen met een pacemaker of vergelijkbare 
medische apparaten moeten voorzichtig zijn 
wanneer
in de buurt van deze inductiekookplaat wanneer 
die aanstaat. Wees voorzichtig in de buurt van 
deze inductiekookplaat wanneer die aanstaat. 
Het elektromagnetisch veld kan de pacemaker en 
gelijkaardige toestellen beïnvloeden. Raadpleeg 
uw arts of de fabrikant van de pacemaker of van 
gelijkaardige medische hulpmiddelen voor meer 
informatie over de effecten van elektromagnetische 
velden van inductiekookplaten.
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Verwerking van de verpakking 
Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar en is 
voorzien van het recyclingsymbool . De 
verschillende onderdelen van de verpakking 
mogen niet in het milieu terecht komen, maar 
dienen weggegooid te worden conform de 
regelgevingen opgelegd door de plaatselijke 
autoriteiten.

Afdanken
Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens 
de Europese richtlijn 2012/19/EU, Afgedankte 
elektrische en elektronische apparaten (AEEA).
Door ervoor te zorgen dat dit apparaat op de juiste 
manier wordt afgedankt, helpt u mogelijk 
schadelijke gevolgen voor het milieu en de 
gezondheid te voorkomen.

Het symbool  op het apparaat of op de 
begeleidende documentatie geeft aan dat dit 
product niet als huishoudelijk afval behandeld 
mag worden, maar dat het ingeleverd moet 
worden bij een speciaal inzamelingscentrum voor 
de recycling, AEEA..

Tips om energie te besparen
Voor optimale resultaten is het raadzaam om:
• Gebruik potten en pannen waarvan de 

diameter van de bodem gelijk is aan de 
kookzone.

• Gebruik uitsluitend potten en pannen met een 
platte bodem.

• Laat indien mogelijk de deksels op de potten 
zitten tijdens het koken.

• Gebruik een snelkookpan om nog meer 
energie en tijd te besparen.

• Plaats de pan in het midden van de kookzone 
die op de kookplaat gemarkeerd is.

Milieutips

Eco Design Verklaring

Dit apparaat voldoet aan de ecologische ontwerpvereisten van het Europese voorschrift nr. 66/2014, in 
overeenstemming met de Europese norm EN 60350-2.

Veiligheidswaarschuwingen

Volg deze instructies a.u.b., omdat iedere schade die veroorzaakt wordt door het niet opvolgen van de 
instructies, niet door de garantie wordt gedekt.
Bedoeld gebruik
• Laat het apparaat nooit onbewaakt achter tijdens het gebruik.
• Dit apparaat mag alleen worden gebruikt voor het bakken en roosteren van gerechten voor 

huishoudelijk gebruik.
• Het apparaat dient niet gebruikt te worden als werkoppervlak of ondersteuning.
• Veranderingen en aanpassingen aan het apparaat zijn niet toegestaan.
• Plaats geen ontvlambare vloeistoffen, materialen die gemakkelijk branden of objecten die 

gemakkelijk smelten (zoals folie, plastic of aluminium) op of in de buurt van het apparaat.
• Het apparaat is niet ontworpen om te worden gebruikt met een externe timer of een 

afstandsbedieningssysteem.
Veiligheid van kinderen
• Houd kleine kinderen uit de buurt van het apparaat.
• Oudere kinderen mogen het apparaat alleen naderen onder toezicht.
• We raden aan het kinderslot te gebruiken om te voorkomen dat het per ongeluk door kinderen of 

huisdieren wordt ingeschakeld.
Houd kinderen jonger dan 8 jaar op afstand, tenzij ze constant onder toezicht staan. Dit apparaat kan 
door kinderen worden gebruikt vanaf 8 jaar, en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of 
mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, zolang deze personen maar onder toezicht 
staan of geïnstrueerd zijn hoe het apparaat veilig te gebruiken en ze op hoogte zijn van de betreffende 
gevaren. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat.
Kinderen mogen geen reiniging of onderhoud uitvoeren niet zonder toezicht.

Algemene veiligheidsvoorschriften
• Het apparaat mag alleen geïnstalleerd en aangesloten worden door een gekwalificeerde en 

geautoriseerde technicus.
• Inbouwapparaten dienen alleen gebruikt te worden na installatie in geschikte bovenbladen en 

behuizingen overeenkomstig de standaarden.
• Als het apparaat defect is, moet het worden uitgeschakeld en van het net worden losgekoppeld, om 

een mogelijke elektrische schok te voorkomen.
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Veiligheidswaarschuwingen

Veiligheid bij gebruik
• Hete vetten en oliën kunnen zeer snel vlam vatten. Waarschuwing!

Brandgevaar!
• WAARSCHUWING! Gevaar op brandwonden! Olie of vet dat aan een reeds hete kookplaat wordt 

blootgesteld, kan zeer snel vlam vatten en spetteren.
• Nalatig gebruik van het apparaat kan tot brandwonden leiden.
• Verwijder de stickers en de folie van het keramisch glasoppervlak en verwijder het kookoppervlak.
• Kabels van elektrische apparaten mogen het hete oppervlak niet raken of de hete potten en pannen.
• Schakel de kookzone na ieder gebruik uit.
• Als u een pacemaker hebt, houd dan uw borst minimaal 30 cm uit de buurt van het kookoppervlak, als 

deze is ingeschakeld.
• Tussen het werkoppervlak en de onderstaande behuizing is een opening van 5 mm vereist voor de 

ventilatie en deze mag niet worden afgedekt.
LET OP: Dit apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan worden erg heet tijdens gebruik. Ben 
voorzichtig en raak de verwarmingselementen niet aan.
LET OP: Een kookplaat of fornuis onbeheerd achterlaten met vetten en oliën kan gevaarlijk zijn en brand 
veroorzaken.
Probeer een vlam/brand NOOITte blussen met water, maar schakelt het apparaat uit en dek de vlam af 
met bijvoorbeeld een deksel of een blusdeken.
LET OP: Brandgevaar: laat geen voorwerpen op de kookoppervlakken liggen. Leg geen metalen 
voorwerpen zoals messen, vorken, lepels of deksels op het kookoppervlak, omdat ze heet kunnen worden.
Veiligheid bij het reinigen
• Om het apparaat te reinigen, dient u het uit te schakelen en af te laten koelen.
• Om veiligheidsredenen is het verboden om het apparaat te reinigen met een stoomreiniger of 

hogedruk.
LET OP: Als het oppervlak gebarsten is, dient u het apparaat uit te schakelen om het risico van een 
elektrische schok te vermijden.
Beschadiging aan het apparaat voorkomen
• Voorwerpen die kunnen smelten en het overkoken van vloeistoffen kunnen brandwonden 

veroorzaken en vastplakken aan het oppervlak, en dienen onmiddellijk verwijderd te worden.
Speciale instructies voor de Teppan Yaki
• Tijdens de werking, maakt de uitbreiding van de grill geluid. Dit is geen probleem van het 

kookoppervlak en heeft geen invloed op de werking ervan.
• Als het oppervlak regelmatig wordt gebruikt, kan het kookoppervlak een lichte welving ontwikkelen 

in het midden van de zones. Dit is geen probleem van het kookoppervlak en heeft geen invloed op de 
werking ervan.

Daarom:
 - kan het koken in dit gebied tot onregelmatige resultaten leiden, bijvoorbeeld in het geval van 

pannenkoeken.

De belangrijkste functies van het apparaat
• Het kookoppervlak is 11 mm dik. Het bestaat uit twee lagen van roestvrijstaal met een laag van 

aluminium ertussen. Het kookoppervlak houdt de warmte goed vast, wat een snelle verlaging in 
temperatuur van het kookoppervlak vermindert, zoals bijvoorbeeld tijdens de voorbereiding van het 
voedsel uit de koelkast.

• Ieder oppervlak van de Teppan Yaki is uniek, handgemaakt en gepolijst door een specialist. Alle 
verschillen in het gepolijste ontwerp zijn normaal en beperken niet de werking ervan. Hoe vaker de 
Teppan Yaki wordt gebruikt, hoe waardevoller deze wordt.

• Het kookoppervlak wordt verdeeld in twee grote vlakken, die afzonderlijk worden geregeld.
• De Teppan Yaki wordt in het midden van een roestvrijstalen oppervlak geplaatst en wordt gescheiden 

van het oppervlak, zodat de omtrek van het roestvrijstalen oppervlak niet te heet wordt.
• In de rand van de gleuf rondom de Teppan Yaki komen kleine stukken voedsel en vloeistoffen terecht, 

die na het koken gemakkelijk verwijderd kunnen worden.
• Met de instelling van het leesbare vermogensniveau kan de gewenste temperatuur constant worden 

gehouden.
• Op deze manier wordt oververhitting van gerechten voorkomen, wat goed is voor vetarm koken, 

waardoor de voedingswaarde van voedingsmiddelen behouden blijft.
• Gerechten worden voorbereid of rechtstreeks op het kookoppervlak verwarmd, met of zonder vet.

Beschrijving van het apparaat
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Vóór het eerste gebruik
Eerste reiniging
• Verwijder de beschermingslaag.
• Reinig het bedieningspaneel met een vochtige doek.
• Reinig het afgekoelde kookoppervlak met een vochtige doek en veeg in de richting van het patroon.
WAARSCHUWING! Wij adviseren geen scherpe gereedschappen of schuurmiddelen te gebruiken bij het 
reinigen. Deze kunnen het oppervlak beschadigen.

Installatie

Controleer na het uitpakken van het product of er geen schade is opgetreden tijdens het transport.
Neem in geval van problemen contact op met uw leverancier of de klantenservice.
Voor inbouwafmetingen en installatie-instructies, zie de afbeeldingen op pagina 5.

Beschrijving van het apparaat

 WAARSCHUWING  

 - Het onderste gedeelte van het product mag niet meer toegankelijk zijn na de installatie.
 - Breng geen scheidingspaneel aan als een oven onder het werkblad wordt ingebouwd.

Deze instructies zijn bedoeld voor gekwalificeerde monteurs als richtlijnen voor de installatie, instelling en 
onderhoud overeenkomstig de van toepassing zijnde wetten en standaarden. De werkzaamheden 
moeten altijd worden uitgevoerd als het apparaat is uitgeschakeld en losgekoppeld is van het net.
Plaatsing
Het apparaat is gemaakt voor onderbouw, zoals weergegeven in de afbeelding. Pas het afdichtmiddel toe 
rondom de volledige omtrek van de kookplaat. Een installatie boven een oven wordt niet aanbevolen, 
maar als dit nodig is, controleer dan:
 - of de oven een efficiënt koelsysteem heeft;
 - of er geen hete lucht van de oven naar de kookplaat stroomt;
 - lucht kan stromen zoals getoond in de figuur.

Om het oppervlak aan de bovenkant te bevestigen, dient u de meegeleverde beugels met schroeven en 
het afdichtmiddel te gebruiken, dat onder de rand van de omtrek van het oppervlak en de bovenkant 
wordt aangebracht, waar het geïnstalleerd wordt.
Als u meerdere producten van Domino wilt installeren op dezelfde stroomonderbreker, moet de Domino-
connector (niet inbegrepen als accessoire 481010793572 ) afzonderlijk bij de klantenservice worden 
gekocht.
Daarnaast dient u de speciale kit 480121103229 te bestellen in het geval van een installatie in een stenen 
bovenblad.

HET APPARAAT VOORBEREIDEN VOOR INBOUW

 WAARSCHUWING  

 - Trek de stekker uit het stopcontact.
 - De installatie moet worden uitgevoerd door een erkend elektricien die op de hoogte is van de 

actuele veiligheids- en installatievoorschriften.
 - De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan voorwerpen of voor 

letsel aan personen of dieren die/dat veroorzaakt is door het niet in acht nemen van de 
voorschriften in dit hoofdstuk.

 - De voedingskabel van het apparaat moet lang genoeg zijn om het apparaat uit het werkblad te 
kunnen verwijderen.

 - Zorg dat de spanning die op het typeplaatje aan de onderzijde van het apparaat wordt 
aangeduid, overeenkomt met de spanning in uw woning.

Elektrische aansluiting
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Voordat u het apparaat op de voeding aansluit , dient u te controleren of:
 - de eigenschappen van het systeem overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje aan de 

onderkant van de kookplaat;
 - het systeem een effectieve aardverbinding heeft die aan de van toepassing zijnde standaarden en 

wetten voldoet.
De verbinding met aarde is bij wet verplicht.

Als het apparaat geen kabel en/of stekker heeft, gebruik dan materiaal dat geschikt is voor het benodigde 
vermogen dat aangegeven staat op het typeplaatje en voor de werktemperatuur. De kabel mag op geen 
enkel punt heter worden dan 50°C boven de kamertemperatuur.
Voor een rechtstreekse verbinding met het netwerk is het nodig om een geschikte meerpolige schakelaar 
aan te brengen, om voor een loskoppeling van het netwerk te zorgen met een contactopeningsafstand 
die een volledige loskoppeling toestaat bij omstandigheden van een overspanning van categorie III, 
overeenkomstig de installatievoorschriften (de geel/groene aarddraad mag niet worden onderbroken).
Het meerpolig stopcontact of de meerpolige schakelaar moet gemakkelijk bereikbaar zijn, als het 
apparaat geïnstalleerd is.
OPMERKING:
 - De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af als de gebruikelijke ongevallenpreventievoorschriften en 

de bovenstaande instructies niet worden opgevolgd.
Als de voedingskabel is beschadigd, moet de kabel door de fabrikant worden vervangen of door het 
technische servicenetwerk van de fabrikant of door een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon, om ieder 
mogelijk risico te voorkomen.

Aansluiting op het klemmenbord
Gebruik voor de elektrische aansluiting een H05RR-F of H05 VV-F kabel zoals gespecificeerd in de 
onderstaande tabel.

Kabels Aantal x doorsnede

220-240 V ~ + 3 x 1,5 mm2

~   V032

L  N

H05  RR–F  3x1.5
H05  VV–F  3x1.5

Elektrische aansluiting

Installatie
Alle installatiewerkzaamheden (elektrische aansluiting) moeten uitgevoerd worden door gekwalificeerde 
personen, overeenkomstig de van toepassing zijnde wetten.
Voor specifieke instructies, zie het onderdeel installatie.

Gebruiksaanwijzingen 
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Aan/uit van de aanraakbediening

8.8. 8.8.

1. Uitschakelen
2. Kinderbeveiliging (toetsenblokkering)
3. Indicatie kookzone
4. Vermogen verhogen
5. Vermogen verlagen
6. Timer (a)
7. Timer (b)
8. LED-Timer
9. LED toetsenblokkering

1 KOOKZONE 1.400 W
2 KOOKZONE 1.400 W

 De elektronische aanraakbediening kan geactiveerd worden door de AAN/UIT-knop en schakelt 
van de UIT-stand naar de stand-bystand.
Om dit te kunnen uitvoeren, dient u de AAN/UIT-knop 1 seconde in te drukken. U hoort een kort 

piepgeluid.
In de stand-bystand wordt "0" op het display van de kookzone weergegeven.
Het display kan op de achtergrond blijven door een restwarmte- of foutsignaal.
Als een kookzone geactiveerd wordt tijdens de stand-bytijd (10 sec.), schakelt de bediening over naar de 
AAN-stand.
Als er geen handeling binnen 10 sec. plaatsvindt, schakelt het bedieningspaneel automatisch UIT met een 
kort piepgeluid.
De elektronische onderdelen kunnen op ieder gewenst moment in de UIT-stand of stand-bystand worden 
geschakeld, door de AAN/UIT-knop in te drukken. De uitschakelfunctie heeft prioriteit bij het bedienen, 
wat betekent dat de bediening uitschakelt, zelfs bij het indrukken van diverse knoppen tegelijkertijd.
Een kookzone inschakelen
In de stand-bystand of in ingeschakelde stand, kan een kookzone worden ingeschakeld met de plus-/
min-knop, zolang de kookzone, op dat moment, niet in de geprogrammeerde timerstand staat (zie 
hoofdstuk Timer).
Als u begint met de "+"-knop, wijzigt het kookniveau van "0" naar "4". Als u begint met de "-"-knop, wijzigt 
het kookniveau van "0" naar "9".
Een kookzone uitschakelen
a. De knoppen "+"- en "-" van de gewenste kookzone gelijktijdig indrukken.
b. Kookniveau "0" van de gewenste kookzone selecteren met de knop "-".
Als de laatste kookzone wordt uitgeschakeld, schakelt de bediening na 10 sec. naar de UIT-stand, als er 
niets anders wordt ingeschakeld.
Door het indrukken van de AAN/UIT-knop worden alle kookzones onmiddellijk uitgeschakeld.
Kook- en vermogensniveaus
De kook- en vermogensniveaus van de kookzones worden op een display weergegeven.
Overeenkomstig de standaarden, worden de vermogensniveaus weergegeven met de nummers "1" t/m 
"9".
Restwarmte-indicator
Het geeft aan als het bord gevaarlijk heet is, indien het contact maakt met het hele gebied boven de 
kookzone. De temperatuur wordt berekend met behulp van een mathematisch model en de mogelijke 
restwarmte wordt aangegeven door de letter "H" op het desbetreffende display met 7 segmenten.

Gebruiksaanwijzingen 
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Het verwarmen en koelen wordt berekend op basis van:
 - Het geselecteerde vermogensniveau (van "0" t/m "9");
 - De activeringstijd van het relais nadat de kookzone is uitgeschakeld.

Het overeenkomstige display toont "H" totdat de zonetemperatuur onder het kritieke niveau (< 60 °C) 
zakt, overeenkomstig het mathematische model.

Timerfunctie
De timerfunctie kan gebruikt worden als een kookzonetimer of onafhankelijk alarm, maar 
nooit voor beide functies. De twee displays met 7 segmenten van de desbetreffende 
kookzones worden gebruikt om de resterende minuten weer te geven, totdat het 

timeralarm geactiveerd wordt.
Keuze van de timer
 - Om een timer te programmeren, moet de aanraakbediening in de stand-bystand staan of 

ingeschakeld zijn.
 - De timerknop is ingedrukt om een timerfunctie te selecteren voor de kookzone.
 - Het programmeren van een timer met de plus-/min-toetsen wordt aangegeven door led 8 voor 

inductiemodel 2 en led 6 voor het inductiemodel met wok. De knipperende LED van de timer geeft 
aan dat de waarde op het display met 7 segmenten naar de timer verwijst en aangepast kan worden. 
Wanneer een timer in de UIT-modus blijft werken, blijft de timer-LED branden.
Dit geeft aan dat de waarde op het display gerelateerd is aan de timer, maar op dat moment niet direct 
kan worden gewijzigd; om dit te doen, moet de besturing opnieuw worden geactiveerd.

 - De activering van de timerknop is afhankelijk van de condities van de vooraf ingestelde functie:
a. De kookzone die overeenkomt met de timer is ingeschakeld (kookniveau> 0):

De timer is geprogrammeerd op basis van de kookzone;
de kookzone schakelt automatisch uit wanneer gereset;
er kan geen onafhankelijke timer geselecteerd worden.
De instelling van het kookniveau wordt geopend wanneer de timerknop opnieuw wordt ingedrukt.

b. De kookzone die overeenkomt met de timer is uitgeschakeld (kookniveau = 0):
De timer is onafhankelijk geprogrammeerd en blijft zelfs in UIT functioneren.
De kookzone kan pas worden geactiveerd als de timer werkt.

De timerwaarde instellen
 - Na het selecteren van de tijd, gaat de desbetreffende LED knipperen, zoals hierboven beschreven. De 

afteltijd van de gewenste timer kan worden ingesteld met de "+/-"-knoppen.
 - Beginnende bij de plus-knop, is de eerste weergegeven waarde "01" en neemt deze progressief toe 

van 1 tot een maximale waarde van "99" (bovengrens).
 - Beginnende bij de min-knop, is de weergegeven waarde op het display "30" en neemt deze af tot "01" 

(eerste ondergrens). Als deze waarde wordt bereikt, klinkt er een geluidssignaal. Door nog een keer op 
de min-knop te drukken, wordt het display "00" niet aangepast (tweede ondergrens).

 - De instelling kan worden uitgevoerd door permanent op de plus- of min-knoppen te drukken of door 
ze met tussenpozen in te drukken (selectie: druk op knop, laat los, druk op knop, laat los, enz).

 - Als de knop permanent is ingedrukt, wordt de regelsnelheid automatisch versneld, dit betekent dat de 
tijd tussen de ene stap en de volgende stap wordt verkleind, totdat de knop wordt losgelaten.

 - Als de plus- en min-knoppen niet binnen 10 sec. worden ingedrukt (parameter), na het selecteren van 
de timer van de huidige kookzone (blijft het display op "00" staan), het display en toewijzing van de 
"+/-"-knoppen schakelen automatisch naar de kookzone.

 - Als een timer wordt gebruikt als alarm, schakelt het display en de toewijzing van de knoppen niet over 
naar de kookzone, als dit het geval is kan dit niet geactiveerd worden.

 - De timer start normaliter in de stand aftellen, indien geprogrammeerd met twee waarden die niet 0 
zijn. Bijvoorbeeld: de timer start als de plus-knop wordt losgelaten nadat de timerwaarde op "01" is 
ingesteld.

 - De timerinstellingen hebben prioriteit voor de begrenzing van de bedrijfstijd, als er hoge kookniveaus 
zijn ingesteld.

 - Als er slechts één alarm is geprogrammeerd, blijft de bediening aanvankelijk in de stand-bystand (er is 
geen andere kookzone ingeschakeld). Als er geen andere nieuwe waarden worden ingevoerd, 
gedraagt de TC zich zoals hierboven beschreven en schakelt hij over naar de UIT-modus.

Gebruiksaanwijzingen 



16

Tijdsverlopen / timer alarm en bevestiging
 - De laatste 10 sec. voordat de tijdsverlopen worden weergegeven (aftellen tot het alarm).
 - Zodra de ingestelde tijd van de timer is verstreken, wordt het timeralarm geactiveerd en de 

toegewezen kookzone uitgeschakeld.
 - Het display en de knipperende LED van de geselecteerde timer, wisselt het kookniveau af van "00" tot 

"H", bij restwarmte.
 - Het waarschuwingsalarm klinkt minimaal 2 minuten, als de gebruiker het alarm niet eerder 

uitschakelt.
 - Het alarmsignaal schakelt na 2 minuten uit of als er een knop wordt ingedrukt.

De zoemer en het controlelampje van de timer worden uitgeschakeld.

Toetsenblokkering

De vergrendeling van het bedieningspaneel vergrendelen/ontgrendelen
Het toetsenblok wordt geblokkeerd wanneer de vergrendelknop van het bedieningspaneel wordt 
ingedrukt in de modus Stand-by of Aan;

De led "9" van de vergrendeling van het bedieningspaneel wordt continu verlicht.
De bediening werkt verder in de vorige ingestelde stand, maar kan niet langer worden bediend door 
andere knoppen, behalve door de vergrendelknop van het bedieningspaneel of de AAN/UIT-knop.
Uitschakelen met de AAN/UIT-knop is ook mogelijk in de vergrendelstand. De LED van de vergrendelknop 
van het bedieningspaneel schakelt uit, als de aanraakbediening en de vergrendelfunctie van het 
bedieningspaneel zijn uitgeschakeld. De LED gaat, indien geactiveerd, weer branden (binnen 10 sec.) 
totdat deze door het indrukken van de vergrendelknop van het bedieningspaneel weer gedeactiveerd 
wordt. De activering/deactivering van de vergrendelfunctie van het bedieningspaneel is niet mogelijk in 
de UIT-stand.

Ontgrendeling/deactivering van de vergrendeling van het bedieningspaneel - BASIS
Het toetsenblok is ontgrendeld en de LED van de vergrendeling van het bedieningspaneel wordt 
uitgeschakeld als de knop voor de toetsenblokkering opnieuw wordt ingedrukt in de stand-bystand of 
ingeschakelde stand. Alle sensorknoppen kunnen weer geactiveerd worden.

Toetsenblokkering
Activering en deactivering

De activering van de vergrendeling van het bedieningspaneel in de pauze- of actieve stand, 
veroorzaakt de deactivering van het vermogen van beide branders.
Symbool "11" wordt op het display weergegeven. Deze kan alleen volledig worden uitgeschakeld 

met de aan/uit-knop of door vrijgave door het activeren van het symbool voor de vergrendeling van het 
bedieningspaneel en dan na het piepgeluid op het symbool "+" of "-" te drukken.

Activeer het symbool TIMER en gelijktijdig het "-"-symbool dat betrekking heeft op de brander, om 
de regeling van een brander te blokkeren. LED "9" van de vergrendeling van het bedieningspaneel 
gaat branden. De bediening blijft actief in de vorige ingestelde stand en kan door geen andere 

knoppen worden bediend, behalve als deze wordt uitgeschakeld door de vergrendelknop van het 
bedieningspaneel.
De vrijgave wordt uitgevoerd door het wederom gelijktijdig activeren van het symbool TIMER en het 
"-"-symbool.

Gebruiksaanwijzingen 

KOOKNIVEAUS INSTELLEN

KOOKNIVEAUS TEMPERATUREN (°C)

1 50

2 75

3 100

4 125

5 150

6 170

7 190

8 205

9 220

Opmerking: Verwarm het kookoppervlak altijd 
voor!
Opmerking: Verwarm het kookoppervlak altijd 
voor!

Het gebruik van vetten en oliën
Als u vetten en oliën gebruikt, is het zeer belangrijk 
om de juiste temperatuur te selecteren. Als de 
juiste temperatuur is ingesteld, blijven de 
belangrijke onderdelen van de oliën en vetten 
gehandhaafd. Als de temperatuur te hoog is, 
beginnen de vetten te roken (het "rookpunt").
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MAXIMALE TEMPERATUUR en ROOKPUNT

VET
MAXIMUM TEMPERATUUR 

AANBEVOLEN VERMOGENSNIVEAU (°C)
ROOKPUNT (°C)

BOTER 130/4 150

VARKENSVET 170/6 200

RUNDERVET 180/6 210

OLIJFOLIE 180/6 200

ZONNEBLOEMOLIE 200/7 220

NOTENOLIE 200/7 235

KOKOSOLIE 200/7 240

ADVIES IN DE KEUKEN

SOORTEN LEVENSMIDDELEN TEMPERATUREN (°C) VERMOGENSNIVEAU

VIS en SCHAAL- EN SCHELPDIEREN 170-180 6

KALFSVLEES 160-180 6

BIEFSTUK 200-210 8

VARKENSVLEES 180-210 7

LAMSVLEES 180-200 7

GEVOGELTE 160-180 6

WORST 200 7-8

SPIEGELEI 140 4-5

OMELET 140-160 5

FRUIT 140-160 5

GROENTEN 140-160 5

VOORGEKOOKTE 
RIJST KOKEN

140-160 5

VOORGEKOOKTE 
PASTA KOKEN

140-160 5

Reiniging en onderhoud
Waarschuwing: Bij het reinigen van een kookoppervlak dat nog heet is, bestaat een kans brandwonden 
op te lopen!
Waarschuwing: Reinig het kookoppervlak nooit met schurende middelen of agressieve 
reinigingsmiddelen.

Reinig het kookoppervlak met ijsblokjes
1. Schakel het apparaat uit en wacht tot het apparaat is afgekoeld tot ongeveer 80 °C.
2. Plaats één voor één enkele ijsblokjes op het kookoppervlak; verwijder tegelijkertijd het vuil met de 

spatel en duw in de groef totdat de grootste resten verwijderd zijn. Verwijder het vuil uit de gleuf (met 
bijv. een papieren handdoek). 
U kunt ook in plaats van de ijsblokjes koud water gebruiken.

3. Laat het kookoppervlak afkoelen tot ongeveer 80 °C. 
Met een schone doek en een beetje koud water reinigen.

4. Koud reinigen:
 - Laat een vetoplosmiddel ongeveer 5 minuten zijn werk doen.
 - Verwijder met een spatel het restvuil.
 - Afspoelen met water (vochtige doek).

Gebruiksaanwijzingen 
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5. Als het kookoppervlak is afgekoeld kan iedere vlek door eiwit of zuren in voedsel verwijderd worden 
door citroensap en een schone doek. Grondig spoelen met een vochtige doek.

Als het kookoppervlak al is afgekoeld voor het reinigen, verwarm het oppervlak dan tot 80 °C en 
schakel het weer uit.

De oppervlakken tussen twee gerechten reinigen
Ga verder zoals aangegeven in stap 2 en 3.

Reiniging van het bedieningspaneel
1. Reinig het apparaat met een vochtige doek en een beetje reinigingsmiddel.
2. Veeg met een schone doek het reinigingsmiddel eraf.

Voordat u met de Consumentenservice contact opneemt
1. Het apparaat aan- en uitzetten om te controleren of het probleem is opgelost.

Indien het probleem aanhoudt na de bovenstaande controles, neemt u contact op met de 
dichtstbijzijnde klantenservice.
Vermeld altijd:
• een korte beschrijving van de storing;
• het producttype en het exacte model;
• het servicenummer (dit is het nummer na het woord Service op het typeplaatje), aan de onderzijde 

van het apparaat (op het metalen plaatje);.
• uw volledige adres;
• uw telefoonnummer.

Neem contact op met een geautoriseerde klantenservice, indien een reparatie noodzakelijk is (alleen dan 
heeft u zekerheid dat originele vervangingsonderdelen worden gebruikt en de reparatie correct wordt 
uitgevoerd). Vervangingsonderdelen zijn 10 jaar lang beschikbaar.

Consumentenservice
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