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GEBRUIKSAANWIJZING KOOKPLAAT
Deze instructies vindt u tevens op de volgende website: docs.whirlpool.eu
1. Snelle gietijzeren plaat Ø 180
2. Snelle gietijzeren plaat Ø 145
3. Indicatorlampjes AAN
4. Bedieningsknop kookzone    
5. Bedieningsknop kookzone    

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
UW VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ERG
BELANGRIJK
Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van
belangrijke veiligheidsaanwijzigen, die altijd moeten
worden gelezen en opgevolgd.

WAARSCHUWING:

•
•
•

Draai de knop(pen) linksom en plaats ze op de gewenste
stroomstand om de kookplaat te gebruiken.
Om de kookplaat uit te schakelen draait u de knop(pen)
terug op stand "0".
De kookplaat is voorzien van 2 indicatorlampjes die
aangeven wanneer de kookzones warm zijn.

Zorg ervoor dat de spanning aangegeven op het plaatje
overeenkomt met de spanning van de elektriciteitslijn.
De technische gegevens vermeld op het plaatje onder de
kookplaat worden tevens hieronder vermeld:
ELEKTRISCHE AANSLUITING
Toevoerspanning

Geleiders: nummer en
afmeting

220-240 V ~ +

H05 RR-F 3 x 1,5 mm2

AFMETINGEN VAN KOOKPLAAT EN WERKBLAD (MM)
Knop
(1 - 6)
1‑2
2
3
3‑4
4
4‑5
6

Tabel voor het gebruik van de kookzones
Voor smelten (boter, chocolade)
Om voedsel warm te houden en kleine
hoeveelheden vloeistoffen op te warmen
Om grotere hoeveelheden op te warmen, (room)
sauzen te maken
Traag koken, bijv.: gekookte groenten, spaghetti,
soepen, verder stoomkoken van gebraad,
stoofpotjes
Voor alle soorten gebakken voedsel, bouten,
steaks, koken zonder deksel, bijvoorbeeld: risotto
Het afbruinen van vlees, gebakken aardappelen,
gebakken vis en om grote hoeveelheden water te
koken
Snel bakken, steaks in steak pan, etc.

TYPE PLETP 220 -240 V~ 50/60 HZ 3,5 KW
400010900921

Alle veiligheidswaarschuwingen geven specifieke details
van het mogelijke risico dat aanwezig is en geven aan hoe
het risico op letsel, schade en elektrische schokken
voortvloeiend uit het onjuiste gebruik van het apparaat
beperkt kan worden. Zorg dat u aan het volgende voldoet:
• Gebruik beschermende handschoenen voor het
uitpakken en installeren.
• Het apparaat moet worden losgekoppeld van het
elektriciteitsnet voordat u installatiewerkzaamheden
uitvoert.
• Installatie en onderhoud moeten worden uitgevoerd
door een gespecialiseerd monteur, volgens de
instructies van de fabrikant en in overeenstemming
met de plaatselijke veiligheidsvoorschriften. Repareer
of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat,
behalve als dit expliciet aangegeven wordt in de
gebruikershandleiding.
• Dit apparaat moet geaard worden.
• Het netsnoer van het apparaat moet lang genoeg zijn
om het apparaat vanuit de inbouwpositie in het
meubel te kunnen aansluiten op het stopcontact van
de netvoeding.
• Om ervoor te zorgen dat de installatie voldoet aan de
geldende veiligheidsvoorschriften, is een meerpolige
schakelaar met een afstand van minstens 3 mm
benodigd.
• Gebruik voor de aansluiting geen meervoudige
contactdozen of verlengsnoeren.
• Trek niet aan het netsnoer.
• Na de installatie mogen de elektrische onderdelen niet
meer toegankelijk zijn voor de gebruiker.
• Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk
gebruik en alleen voor het bereiden van voedsel. Elk
ander gebruik is verboden (bijv. als kamerverwarming).
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor
schade die het gevolg is van oneigenlijk gebruik of een

Lees deze instructies aandachtig en bewaar ze voor toekomstige raadpleging zodat u het meeste kunt halen uit de kookplaat.

foute programmering van de bedieningstoetsen.
• Het apparaat en de toegankelijke onderdelen worden
heet tijdens het gebruik. Voorkom aanraking van hete
onderdelen.
• Het apparaat en de toegankelijke onderdelen worden
heet tijdens het gebruik. Voorkom aanraking van
verwarmingselementen. Heel jonge (0-3 jaar) en jonge
kinderen (3-8 jaar) dienen op afstand gehouden te
worden, tenzij ze onder voortdurend 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 het gebruik van het apparaat en de
mogelijke gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen
niet met het apparaat spelen. Reiniging en
gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen
zonder toezicht worden uitgevoerd.
• Raak de verwarmingselementen van het apparaat
tijdens en na het gebruik niet aan. Vermijd contact met
doeken of andere brandbaar materiaal tot alle
onderdelen van het apparaat voldoende zijn afgekoeld.
• Plaats geen brandbaar materiaal in het apparaat of in de
buurt ervan.
• Oververhit vet of oververhitte olie vat gemakkelijk vlam.
Houd de bereiding van gerechten met veel vet of olie in
de gaten.
• Wanneer het oppervlak is gebarsten, schakel dan het
apparaat uit om het risico op een elektrische schok te
voorkomen (uitsluitend voor toestellen met een glazen
oppervlak).
• Het apparaat mag niet gebruikt worden met een
externe timer of een afzonderlijk
afstandsbedieningssysteem.
• Onbewaakt koken op een kookvuur met vet of olie kan
gevaarlijk zijn en kan brand veroorzaken. Probeer brand
NOOIT te blussen met water, maar schakel het apparaat
uit en bedek de vlam bijvoorbeeld met een deksel of
een branddeken.
• Brandgevaar: leg geen voorwerpen op de
kookoppervlakken.
• Gebruik geen stoomreinigers.

Whirlpool is een geregistreerd handelsmerk van Whirlpool USA
Copyright Whirlpool Europe s.r.l. Enige Vennoot Alle rechten voorbehouden

ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN
Verwijder voor gebruik het volgende:
-- zelfklevende etiketten op de bovenkant van de kookplaat;
-- beschermend karton en plastic folie;
-- Controleer of de kookplaat niet beschadigd werd tijdens het
transport. Neem bij twijfel contact op met de klantenservice.
REINIGEN EN ONDERHOUD
• Maak de kookplaat na elk gebruik schoon wanneer deze is
afgekoeld. Dit verhindert vuilophoping en vereenvoudigt het
reinigen.
• Maak de elektrische platen schoon met een doek bevochtigd
met water en zout en polijst met een doek bevochtigd met olie.
• Gebruik nooit rechtstreeks water voor het reinigen van de
elektrische platen om roestvorming te voorkomen.
• Laat geen voedselresten drogen op de platen.
• Gebruik geen schuurproducten, corrosieven op basis van
chloride, ovenreinigerspray of schuursponsjes om de platen te
reinigen.
• De kookplaat dient af en toe behandeld te worden met in de
handel verkrijgbare merkproducten, zoals aangegeven in de
specifieke instructies.
ROESTVRIJ STALEN KOOKZONES
• Langdurig gebruik van de kookplaat kan de kleur van de
kookplaten veranderen omwille van de hoge temperaturen die
bereikt worden.
• De roestvrij stalen onderdelen moeten gereinigd worden met
een spons die in zeepoplossing is gedrenkt of andere geschikte
niet-schurende producten.
• Maak de oppervlakken droog met een zachte doek.
• Zure stoffen zoals citroensap, tomaten, azijn of dergelijke, maken
het oppervlak opaak indien het lange tijd niet verwijderd wordt.
GEËMAILLEERDE ZONES
• De geëmailleerde onderdelen moeten gereinigd worden met
een spons die in zeepoplossing is gedrenkt of andere geschikte
niet-schurende producten.
• Maak de oppervlakken droog met een zachte doek.
• Zure stoffen zoals citroensap, tomaten, azijn of dergelijke, maken
het oppervlak opaak indien het lange tijd niet verwijderd wordt.
OPSPOREN VAN STORINGEN
De kookplaat werkt niet:
-- Controleer of het elektriciteitsnet spanning heeft.
-- Stel de knop op“0”en schakel de kookplaat opnieuw in om
zeker te stellen dat de fout werd hersteld.
De kookplaat schakelt niet uit:
-- koppel de kookplaat onmiddellijk los door de stroomkabel
los te maken van de stekker.
ACCESSOIRES:
• De glazen plaat kan besteld worden via de Klantenservice, met
de code: AMC 966 NB (New Black) AMC 966 MR (Mirror)
KLANTENSERVICE
Voordat u contact opneemt met de Consumentenservice:
• Controleer of u het probleem zelf kunt oplossen aan de hand van
de punten die beschreven zijn in“VOOR HET GEBRUIK VAN DE
KOOKPLAAT”.
Neem contact op met de dichtstbijzijnde Klantenservice indien
de fout na de bovenstaande controles aanhoudt.
Geef het volgende:
• een korte beschrijving van de storing;
• het type en het exacte model van de kookplaat;
• het servicenummer (d.w.z. het nummer dat volgt op het woord
SERVICE op het typeplaatje, onder de kookplaat). Het
servicenummer staat ook in het garantieboekje;
• uw volledige adres;

• uw telefoonnummer en zonecode.
Wend u tot een erkende Consumenten Service indien reparatie
noodzakelijk is (alleen dan heeft u zekerheid dat originele
vervangingsonderdelen worden gebruikt en de reparatie correct
wordt uitgevoerd).
De veiligheid en kwaliteit van het product kan in het gedrang
komen wanneer in deze instructies niet opvolgt.

INSTALLATIE
Aanbevelingen

Belangrijk: Koppel de kookplaat los van de netspanning
voordat u een installatie of onderhoud uitvoert.
• Er dienen elektrische aansluitingen te gebeuren voordat het
apparaat op het elektriciteitsnet wordt aangesloten.
• De installatie moet uitgevoerd worden door een
gekwalificeerde technicus conform de instructies van de
fabrikant en de lokale regelgevingen.
• Controleer na het uitpakken van de kookplaat of er geen schade
is opgetreden tijdens het transport. Contacteer in geval van
twijfel de dichtstbijzijnde dealer of een erkend
servicecentrum.

Voorbereiding van ingebouwde kast
•

Voer alle vereiste zaagwerken uit op het werkblad alvorens het
apparaat te plaatsen. Verwijder voorzichtig alle schaafsels of
resten die een efficiënte werking van het apparaat kunnen
verhinderen.
• De kookplaat moet verzonken zitten in een werkblad met een
dikte van min. 30 en max. 50 mm.
• Plaats een scheiderpaneel op een minimale afstand van 20 mm
van de onderkant van de kookplaat, zodat de gebruiker er niet
bij kant.
• Indien de kookplaat boven een oven geplaatst wordt, dient de
oven geproduceerd te zijn door dezelfde fabrikant en uitgerust
te zijn met een koelsysteem.
• Plaats nooit andere materialen tussen de kookplaat en oven
(bijv. dwarsbalken, isolatie, etc.).
• Als de kookplaat geïnstalleerd moet worden naast een kolom,
• laat dan een ruimte van minstens 100 mm vrij tot de rand van de
kookplaat. (Fig. 2)
• Maak een opening in het werkblad, respecteer de
gespecificeerde afmetingen.
• Plaats de meegeleverde afdichting op de kookplaat (indien nog
niet aanwezig) nadat u zorgvuldig het oppervlak van het
apparaat hebt schoongemaakt.
MONTAGE:
Na het reinigen van het omliggende oppervlak, past u de
meegeleverde pakking toe op de kookplaat zoals weergegeven
in afbeelding 1.
BELANGRIJK: alvorens de kookplaat te installeren verwijdert u alle
plastic beschermfolie.
Zorg dat de opening die in het werkblad gemaakt werd voor de
kookplaat, overeenkomt met de dimensionele specificaties van de
tekening, binnen de relatieve toleranties.
Forceer de kookplaat nooit met kracht in het werkblad.
• Voor de installatie dient u de meegeleverde steunen en
schroeven te gebruiken.
1. Plaats de kookplaat in de opening van het werkblad en neem de
afmeting in acht die werd aangegeven op de eerste pagina.
OPMERKING: De stroomkabel moet voldoende lang zijn om deze
omhoog te kunnen trekken.
2. Om de kookplaat vast te maken, gebruikt u de meegeleverde
steunen (A).

3. Plaats de steunen in de desbetreffende booropeningen
aangeduid met de pijl en maak deze vast met hun schroeven
afhankelijk van de dikte van het werkblad.
(Fig. 3).

De kookplaat aansluiten op de netvoeding

Opmerking: de gele/groene aardingskabel moet aangesloten
worden op de gemarkeerde schroef

.

Indien de stroomkabel nog niet is aangesloten:
• Verwijder circa 70 mm. van de buitenhuls van de kabel.
• Verwijder vervolgens circa 10 mm. van de binnenhuls.
• Open het klemmenbord door de zijklemmen in te drukken met
behulp van gereedschap.
• Plaats de kabel in de kabelklem en sluit de kabels aan op het
klemmenbord (Fig. 4).
• Sluit de klep van het klemmenbord.
• Plaats de kookplaat van bovenaf na de elektrische aansluiting en
haak deze aan de bevestigingsveren, zoals afgebeeld in fig. 3.

Fig. 1

Eco Design Verklaring
•

Dit apparaat voldoet aan de ecologische ontwerpvereisten van
de Europese Richtlijn nr. 66/2014 in overeenstemming met de
Europese norm EN 60350-2.
HET MILIEU

Verwerking van de verpakking
•
•

Het verpakkingsmateriaal kan volledig gerecycled worden, zoals
bevestigd door het recyclingsymbool
.
De verschillende onderdelen van de verpakking mogen niet als
afval verwerkt worden, maar dienen gerecycled te worden
conform de regelgevingen opgelegd door de plaatselijke
autoriteiten.

Afdanking van gebruikte huishoudapparaten
•

Afb. 2

Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese
Richtlijn 2012/19/EG inzake Afgedankte Elektrische en
Elektronische Apparatuur (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit
product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u
mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de
volksgezondheid te voorkomen, die veroorzaakt zouden
kunnen worden door onjuiste verwerking van dit product als
afval.

Het symbool
op het product, of op de documenten die bij
het product geleverd worden, geeft aan dat dit apparaat niet
mag worden behandeld als huishoudelijk afval. In plaats
daarvan dient het ingeleverd te worden bij een speciaal
inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische
apparatuur. Het afdanken moet worden uitgevoerd in
overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor
afvalverwerking.
Voor nadere informatie over behandeling, terugwinning en
recycling van dit apparaat kunt u contact opnemen met de
betreffende instantie in uw woonplaats, uw vuilnisophaaldienst
of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Fig. 3

Energiebesparing
•
•
•
•
•

Gebruik potten en pannen waarvan de diameter van de bodem
gelijk is aan, of enigszins groter is dan, die van de kookzones.
Gebruik uitsluitend potten en pannen met een platte bodem.
Laat indien mogelijk de deksels op de potten zitten tijdens het
koken.
Kook groenten, aardappelen et. in weinig water om de kooktijd
te verlagen.
Met een snelkookpan kunt u zelfs nog meer energie en tijd
besparen.

Fig. 4

