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A Tænding/slukning D Blokering af knapper (børnesikring)

B Valg af kogezone og timer
F Aktivering/deaktivering af multikogezone (afhængigt af 

model)C-E Øgning og mindskning af varmeindstilling

 
Når produktet installeres første gang, udfører betjeningspanelet en funktionskontrol i ca. 1 sekund, hvorefter det automatisk stiller sig 
i funktionen “Børnesikring”.
Hold knappen “D” inde for at deaktivere funktionen. Kogesektionen afgiver et lydsignal, og kontrollampen slukker.
BEMÆRK: Gentag ovenstående procedure, hvis produktet nulstilles.
Knappen “A” trykkes ned i ca. 2 sekunder for at tænde for kogesektionen. De 4 kogezonedisplays viser “0”. Hvis ingen af kogezonerne 
aktiveres inden for 20 sekunder, slukker kogesektionen automatisk af sikkerhedshensyn.
Tryk på en af knapperne “B” svarende til den kogezone, du vil bruge.
Vælg det ønskede effektniveau med knapperne “E” eller “C”. Effektniveauerne går fra 1 til 9. Tryk samtidigt på knapperne +/- for at 
annullere alle indstillinger Hvis der trykkes på knappen “+” igen, når niveau 9 er nået, aktiveres acceleratorfunktionen, og displayet 
viser bogstavet “A”.
VIGTIGT: Betjeningsknappen deaktiveres 10 sekunder efter, at varmeindstillingen er valgt. Varmeindstillingen ændres ved først at trykke 
på valgknappen “B” igen og derefter ændre indstillingen med knapperne “E” eller “C”.
MULTIKOGEZONE (afhængigt af model): Tryk på “F”, når den ønskede zone er valgt og niveauet er indstillet (som beskrevet i 
forrige afsnit): der tændes en kontrollampe oven over knappen, hvilket aktiverer den ekstra zone. Funktionen multikogezone kan kun 
anvendes, hvis
1. Kogezonen er udstyret med multikogezone;
2. Det valgte effektniveau er større end 0.
Funktionen multikogezone deaktiveres ved at trykke på knappen “B” for den relevante zone. Tryk derefter på “F” igen.

TIMER
Indstilling af funktionen Timer: Vælg den ønskede kogezone og varmeindstilling. Tryk igen på tasten for kogezonen, så der tændes et 
lyspunkt på displayet for zonen, som timeren indstilles for.
De 2 displays blinker “00”. Tryk på knappen “C” eller “E” for at vælge tiden fra 1 til 99.
VIGTIGT: Efter 10 sekunder viser displayene varmeindstillingerne for de andre kogezoner. Den resterende tid bliver vist, hvis der trykkes 
to gange på den kogezone, som timeren er indstillet for.

 
Funktionen BØRNESIKRING aktiveres ved at knappen “D” holdes nede, til der tændes en prik over funktionsknappen Med undtagelse 
af kogesektionens tænd- og slukknapper “A” er alle andre knapper låst. Funktionen forbliver aktiv, selv efter at der er slukket for 
kogesektionen, og der tændes for den igen. Funktionen kan deaktriveres ved at trykke på knappen “D” igen, indtil den lille lysprik over 
funktionsknappen forsvinder.

H
RESTVARMEINDIKATOR
Når der er slukket for kogezonen, forbliver indikatoren for restvarme “H” tændt, eller den blinker skiftende med “0”, til kogesektionens 
temperatur atter befinder sig inden for sikkerhedsgrænserne.

VIGTIGT: Af sikkerhedshensyn er kogesektionen forsynet med en automatisk afbrydefunktion. Langvarig brug af den samme varmeindstilling udløser automatisk 
slukning af kogezonen (for eksempel slukker kogezonen efter ca. 1 time ved maksimal varme).
BEMÆRK: For at undgå permanent beskadigelse af den glaskeramiske overflade frarådes det at anvende:
• Gryder, hvor bunden ikke er helt flad.
• Metalgryder med emaljeret bund.
Alle småskrammer (ridser, mærker i overfladen osv.) skal meddeles umiddelbart efter installationen.


