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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
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

SIKKERHETSINSTRUKSER
Les disse sikkerhetsinstruksene før du tar i bruk apparatet.
Oppbevar de i nærheten for fremtidig referanse.
Disse anvisningene og selve husholdningsapparatet
er utstyrt med viktige meldinger om sikkerhet. Disse
må alltid leses og følges. Produsenten fraskriver seg
ethvert ansvar for unnlatelse av å følge disse
sikkerhetsinstruksjonene, for uegnet bruk av
apparatet eller feil innstilling av kontroller.
ADVARSEL: Dersom komfyrtoppens overflate er
sprukket, må du ikke bruke apparatet brukes - fare
for elektrisk støt.
ADVARSEL: Brannfare: oppbevar ikke gjenstander
på kokeoverflatene.
FORSIKTIG: Vær alltid tilstede ved matlagingen.
Ved rask tilberedning må en alltid være tilstede.
ADVARSEL: Steking uten tilsyn på komfyrtoppen kan
være farlig - fare for brann. Du må ALDRI forsøke å slukke
ilden med vann: i stedet må du slå av apparatet og dekke
over flammene f.eks. med et lokk eller et brannteppe.
Ikke bruk platetoppen som arbeidsbenk eller
støtte. Hold klær eller andre brennbare materialer
borte fra apparatet, inntil alle komponenter er
fullstendig avkjølt - fare for brann.
Metallgjenstander som f.eks. kniver, gafler, skjeer
og lokk må ikke plasseres på platetoppen da de kan
bli svært varme.
Svært små barn (0-3 år) må holdes unna apparatet.
Små barn (3-8 år) må holdes unna apparatet med
mindre de holdes under kontinuerlig oppsyn. Barn fra 8
år og oppover og personer med nedsatt sanseevne
eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller manglende
erfaring og kunnskap kan kun bruke dette apparatet
under tilsyn eller hvis de har fått opplæring i trygg bruk
av apparatet og forstår farene det innebærer. Barn må
ikke leke med apparatet. Barn må ikke foreta rengjøringseller vedlikeholdsoppgaver uten å være under tilsyn.
Etter bruk må du slå av komfyrtoppen med
bryteren og ikke stol på grytedetektoren.
ADVARSEL: Apparatet og dets tilgjengelige deler
kan bli varme ved bruk. Vær forsiktig så ingen tar på
varmeelementene. Barn under 8 år må holdes unna
hvis de ikke er under kontinuerlig oppsyn.

NO

VIKTIG Å LESE OG RESPEKTERE
MONTERING

Flytting og montering av produktet må utføres av
to eller flere personer - fare for skade. Bruk beskyttende
hansker for å pakke ut og installere - fare for kutt.
Installasjon, inkludert tilkopling av vann (hvis dette
er aktuelt), elektrisk tilkopling og reparasjoner må
utføres av kvalifiserte teknikere. Forsøk aldri å reparere
eller skifte ut noen av delene til apparatet dersom det
ikkeuttrykkeligoppfordrestildetteibruksanvisningen.
Hold barn unna installasjonsområdet. Pakk ut
apparatet og forsikre deg om at det ikke er blitt skadet
under transporten. Dersom du oppdager problemer,
må du kontakte forhandleren eller nærmeste
serviceavdeling. Når apparatet er installert må
emballasje (plast, deler i isopor osv.) oppbevares
utenfor barnas rekkevidde - fare for kvelning. Apparatet
må alltid frakobles strømnettet før installasjonen - fare
for elektrisk støt. Under monteringen må du påse at
strømledningen ikke kommer i klem og blir skadet fare for brann eller elektrisk støt. Bare aktivere
apparatene når installasjonen er fullført.
Utfør alt utskjæringsarbeid før du plasserer
apparatet i innbyggingsmøbelet, og fjern trefliser
og sagmugg.
Dersom apparatet ikke er installert over en ovn,
må et eget panel (følger ikke med) installeres i
rommet under apparatet.
ELEKTRISKE ADVARSLER

Det må være mulig å koble apparatet fra
strømforsyningen ved å trekke ut støpslet dersom
støpselet er tilgjengelig, eller ved hjelp av en flerpolet
bryter montert over stikkontakten i henhold til regler
for montering av ledninger og apparatet må jordes i
samsvar med de nasjonale sikkerhetsforskriftene.
Ikke bruk skjøteledninger, multi-stikkontakter
eller adaptere. De elektriske komponentene må ikke
være tilgjengelige etter installasjonen. Bruk ikke
apparatet når du er våt eller barfotet. Bruk ikke dette
apparatet dersom strømledningen eller støpselet er
skadet, hvis det ikke fungerer som det skal, eller
dersom det er skadet eller har falt ned.
Hvis strømledningen er skadet, må den erstattes
med en ny av produsenten, serviceavdelingen eller
TILLATT BRUK
FORSIKTIG: Apparatet er ikke ment til å betjenes tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå farlige
ved hjelp av en ekstern bryter, som et tidsur eller et situasjoner - fare for elektrisk støt.
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
separat fjernkontrollsystem.
ADVARSEL: Påse at apparatet er slått av og koplet
Dette apparatet er beregnet for bruk i husholdninger
og på lignende steder som for eksempel: selvbetjente fra strømforsyningen for du utfører vedlikehold; Bruk
kjøkken for butikkansatte, på kontorer eller på andre aldri damprengjøringsutstyr - fare for elektrisk støt.
Ikke bruk slipende eller etsende produkt, klorholdige
arbeidsplasser; gårder; av kunder på hotell, motell,
midler eller stålull.
bed & breakfast og andre overnattingssteder.
Ingen annen bruk er tillatt (f.eks. oppvarming av
rom).
Dette apparatet er ikke for profesjonell bruk. Ikke
bruk apparatet utendørs.

AVHENDING AV EMBALLASJEMATERIAL

Emballasjematerialet er 100 % gjenvinnbart og er merket med
gjenvinningssymbolet .
De forskjellige delene av emballasjematerialet må avhendes ifølge
gjeldende lokale miljøforskrifter.

AVHENDING AV HUSHOLDNINGSAPPARAT

Apparatet er fremstilt av materialer som kan resirkuleres eller brukes om
igjen. Apparatet må avfallsbehandles i samsvar med lokale bestemmelser
angående avfallsbehandling. For mer utfyllende informasjon om behandling,
gjenvinning og resirkulering av elektriske husholdningsapparater, kan du
kontakte de kompetente lokale styresmaktene, det lokale renholdsverket
eller butikken der du kjøpte husholdningsapparatet. Dette apparatet er
merket i samsvar med det europeiske direktivet 2012/19/EU, Waste Electrical
and Electronic Equipment (WEEE) og med reglene som gjelder for Avfall fra
elektrisk og elektronisk utstyr av 2013 (og senere endringer).
Ved å sørge for at dette produktet kasseres forskriftsmessig, bidrar du til å
forhindre de negative miljø- og helsekonsekvensene feil avfallshåndtering
av dette produktet kan forårsake.
Symbolet på produktet eller på de vedlagte dokumentene, indikerer at det
ikke må behandles som vanlig husholdningsavfall, men transporteres til en
innsamlingsstasjon for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.

RÅD OM ENERGISPARING

Få mest mulig ut av din kokeplates restvarme ved å slå den av et par
minutter før du er ferdig med matlagingen.
Bunnen til kjelen eller gryten din bør dekke den varme platen helt; en
beholder som er mindre enn den varme platen vil føre til energisløsing.
Dekk dine gryter og kjeler til med tettsittende lokk mens du koker og bruk
så lite vann som mulig. Koking uten lokk vil øke energiforbruket betraktelig.
Bruk kun panner og kasseroller med flat bunn.

SAMSVARSERKLÆRING

Dette apparatet oppfyller kravene til miljøvennlig design i den
europeiske forskriften 66/2014 og økodesign for energirelaterte
produkter og energiinformasjon (endring) (EU Exit) Forskrifter 2019, i
overensstemmelse med den europeiske standarden EN 60350-2.

MERK

Personer med en pacemaker eller lignende medisinsk utstyr må være
forsiktige når de står i nærheten av denne induksjonstoppen når den står
på. Det elektromagnetiske feltet kan påvirke pacemaker eller lignende
utstyr. Be din lege om råd, eller produsenten av pacemakeren eller
lignende medisinsk utstyr for ekstra informasjon om virkningene av de
elektromagnetiske feltene til induksjonstoppen.
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