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Productonderdelen / Bij de levering inbegrepen

Productonderdelen / Bij de levering  
inbegrepen

1 Glasplaat

2 Kookplaat (2x)

3 Bedieningsveld (daarop 4 , 5 , 6 , 7 , 8  9 , 10  en 11 )

4  Keuzetoets: „MAX“ (direct op maximaal vermogen)

5  Keuzetoets: „MIN“ (direct op minimaal vermogen)

6  Keuzetoets: verhogen tijd/temperatuur/vermogen

7 LED-display

8  Keuzetoets: verlagen tijd/temperatuur/vermogen

9  Keuzetoets: functie -> vermogen, timer of temperatuur

10  Aan-/Uittoets

11 Controlelampjes voor bedrijfsmodus en timerfunctie
1. Lampje (Power): Bedrijfsmodus voor vermogensstanden, 
2. Lampje (Temp): Bedrijfsmodus voor temperatuurstanden, 
3. Lampje (Timer): Timerfunctie.

12 Gebruiksaanwijzing en garantiekaart (zonder afb.)

Technische en optische wijzigingen voorbehouden.



4

Inhoudsopgave

Overzicht ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2
Productonderdelen / Bij de levering inbegrepen ����������������������������������������� 3
Algemeen �����������������������������������������������������������������������������������������������������5

Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren ............................................................5
Verklaring van symbolen en overige informatie .............................................5

Veiligheid �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
Gebruik volgens de voorschriften......................................................................6
Veiligheidsaanwijzingen ..................................................................................... 7
Gevaren voor kinderen en personen met beperkte vermogens .................. 7
Gevaren bij de omgang met elektrische apparaten .......................................8
Gevaren bij het werken met de dubbele inductiekookplaat .......................9

Opbouw en montage �������������������������������������������������������������������������������� 13
Voor het eerste gebruik .................................................................................... 13

Bediening �������������������������������������������������������������������������������������������������� 14
Gebruik van het apparaat ................................................................................ 14 
Basisvoorbereiding ........................................................................................... 15 
Bediening van het apparaat ............................................................................ 16

Storing en oplossing ��������������������������������������������������������������������������������� 22 
Onderhoud, reiniging en verzorging �������������������������������������������������������24 
Technische gegevens ��������������������������������������������������������������������������������25
Conformiteitsverklaring ����������������������������������������������������������������������������26
Verwijdering ���������������������������������������������������������������������������������������������26

Verpakking verwijderen ....................................................................................26
Apparaat verwijderen .......................................................................................26

Inhoudsopgave



5

Algemeen

Algemeen
Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren

 Deze bedieningshandleiding hoort bij deze dubbele inductiekookplaat. 
De gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over de inbedrijfstel-
ling en het gebruik.
Lees de bedieningshandleiding en met name de veiligheidsinstructies 

aandachtig door voordat u de dubbele inductiekookplaat in gebruik neemt. Als deze 
bedieningshandleiding niet wordt nageleefd, kan dit leiden tot ernstig letsel of tot 
schade aan de dubbele inductiekookplaat.
De gebruiksaanwijzing is gebaseerd op de normen en regels die van toepassing 
zijn in de Europese Unie. Houd in het buitenland ook rekening met de richtlijnen en 
wetten die in dat specifieke land gelden.
Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Als u de dubbele inductie-
kookplaat aan een derde geeft, moet u deze bedieningshandleiding erbij geven.

Verklaring van symbolen en overige informatie
De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing, op 
het apparaat en/of op de verpakking gebruikt of dienen voor de weergave van extra 
informatie.

Gebruiksaanwijzing lezen en in acht nemen!

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen worden gekenmerkt met dit 
symbool.

 WAARSCHUWING!    met betrekking tot persoonlijk letsel

AANWIJZING!    met betrekking tot materiële schade

WAARSCHUWING! Tijdens het gebruik van  
het apparaat kan de buitenkant zeer warm 
aanvoelen�

Belangrijke informatie wordt gekenmerkt met dit symbool.
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Algemeen/Veiligheid

Conformiteitsverklaring (zie hoofdstuk „Conformiteitsverklaring“):  
Producten met CE-markering voldoen aan de eisen van alle toe-
passelijke EG-richtlijnen.

Dit symbool kenmerkt elektrische apparaten van  
veiligheidsklasse II.

ID 1111243876

Het zegel “Veiligheid getest” bevestigt dat dit apparaat veilig is 
bij het gebruik waarvoor het is bedoeld. Het apparaat voldoet 
aan de eisen van de Duitse wet op productveiligheid. Dit 
wordt aangetoond met het GS-teken van het onafhankelijke 
testinstituut.

Dit symbool wijst op speciale voorschriften voor de verwijdering 
van oude apparaten (zie hoofdstuk ‚Afvalverwijdering‘).

Veiligheid
Gebruik volgens de voorschriften 
Het apparaat is uitsluitend bestemd voor het verwarmen resp. 
koken van levensmiddelen met geschikt kookgerei. Boven-
dien is het apparaat niet bestemd voor commercieel gebruik, 
maar uitsluitend voor gebruik in de particuliere huishouding, 
maar niet in keukens voor medewerkers van winkels, kan-
toren en andere commerciële sectoren, niet in agrarische 
bedrijven en niet voor klanten van hotels, motels en andere 
logiesinstellingen zoals pensions met ontbijt. Iedere andere 
toepassing van of wijziging aan het apparaat is niet volgens 
de voorschriften en is principieel verboden. Voor schade, die 
ontstaan is door niet reglementair gebruik of een verkeerde 
bediening, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden.
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Veiligheid

Veiligheids aanwijzingen

 WAARSCHUWING!
Lees alle onderstaande veiligheidsaanwijzingen zorgvuldig 
en neem deze in acht� Bij het niet in acht nemen bestaat er 
gevaar voor ernstige ongelukken en verwondingen en het 
risico voor materiële schade en schade aan het apparaat�

Gevaren voor kinderen en personen met beperkte  
vermogens 
- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 

jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, sen-
sorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en/of 
kennis, als ze onder toezicht staan of geïnstrueerd werden 
over het veilige gebruik van het apparaat en de eventueel 
daaruit voortkomende gevaren begrepen hebben.

-  Het reinigen en het onderhoud door de gebruiker mogen 
niet uitgevoerd worden door kinderen, tenzij ze 8 jaar of 
ouder zijn en onder toezicht staan. Het apparaat en zijn aan-
sluitsnoer moeten bij kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt 
gehouden worden.

-  Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen 
herkennen het gevaar niet dat ontstaan kan bij het omgaan 
met elektrische apparaten. Gebruik en bewaar het apparaat 
daarom buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. 
Laat het snoer niet naar beneden hangen, zodat er niet aan 
getrokken kan worden.

- Houd het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kin-
deren –  verstikkingsgevaar!
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Veiligheid

Gevaren bij de omgang met elektrische apparaten
- Sluit het apparaat alleen aan een volgens de voorschriften 

geïnstalleerd, geaard stopcontact aan met een netspanning 
die overeenkomt met die op het typeplaatje.

- Als het snoer beschadigd is, mag dit alleen vervangen wor-
den door een door de fabrikant genoemd servicestation om 
gevaar voor letsel en ongevallen of schade aan het apparaat 
te voorkomen.

- Let er op dat het stopcontact in de buurt van het apparaat zit 
en goed te bereiken is om in geval van storing direct de stek-
ker van het apparaat uit het stopcontact te kunnen halen.

- Reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door erkende 
servicestations. Niet deskundig gerepareerde apparaten zijn 
een gevaar voor de gebruiker.

- Laat het apparaat niet zonder toezicht als het aanstaat om 
ongevallen te voorkomen.

- Om ongevallen te voorkomen, mogen er nooit meerdere 
huishoudelijke apparaten tegelijk op hetzelfde stopcontact 
aangesloten worden (bijv. met een 3-weg stekker).

-  Het apparaat nooit in water dompelen en niet buiten gebrui-
ken, omdat het niet blootgesteld mag worden aan regen of 
ander vocht! - Gevaar voor een elektrische schok!

- Als het apparaat toch in het water gevallen is, trek dan eerst 
de stekker er uit en haal dan het apparaat uit het water! 
Gebruik het apparaat daarna niet meer, maar laat het eerst 
controleren door een erkend servicestation. Dit geldt ook 
voor als het netsnoer of het apparaat beschadigd is of als het 
apparaat gevallen is. Gevaar voor een elektrische schok!

- Trek altijd de stekker uit het stopcontact, als u het apparaat 
niet gebruikt en voor iedere reiniging of bij storingen! Trek 
nooit aan het snoer! Gevaar voor een elektrische schok!

- Zorg er voor dat het snoer of het apparaat nooit op een heet 
oppervlak of in de buurt van warmtebronnen gelegd of gezet 
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Veiligheid

wordt. Leg het snoer zo neer dat het niet in contact komt met 
hete of scherpe voorwerpen. Gevaar voor een elektrische 
schok!

- Knik in geen geval het snoer en wikkel het niet om het appa-
raat want dit kan leiden tot een breuk in het snoer. Gevaar 
voor een elektrische schok!

- Gebruik het apparaat niet, als u op een natte ondergrond 
staat of als uw handen of het apparaat nat zijn. Gevaar voor 
een elektrische schok!

- Open het apparaat nooit zelf en probeer niet om met metalen 
voorwerpen binnen in het apparaat te komen. Gevaar voor 
een elektrische schok!

-  WAARSCHUWING: Als het oppervlak van het product is ge-
scheurd, schakelt u het product uit en trekt u de stekker uit 
het stopcontact. Ter voorkoming van het gevaar voor een 
elektrische schok, kortsluiting of brand mag u het product 
niet meer gebruiken.

Gevaren bij het werken met de dubbele inductiekookplaat
- Het apparaat is niet bestemd om gebruikt te worden 

met een externe tijdschakelklok of een aparte 
afstandsbediening.

-  Leg geen metalen voorwerpen (zoals bijv. vorken, messen 
of lepels) op de glasplaat, omdat deze afhankelijk van 
de hoeveelheid metaal oncontroleerbaar verhit worden. 
Gevaar voor verbrandingen.

-  Gebruik de glasplaat niet om iets op te zetten en houdt 
puntige en zware voorwerpen uit de buurt om de glasplaat 
niet te beschadigen. Gebruik het apparaat nooit als 
de glasplaat beschadigd is. Mocht de glasplaat tijdens 
de werking beschadigd worden, zet het apparaat dan 
onmiddellijk uit, haal de stekker uit het stopcontact en neem 
contact op met een deskundige werkplaats.
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Veiligheid

-  Zorg er voor dat het apparaat op een egale, antislip en 
hittebestendige ondergrond staat. Het oppervlak moet 
gemakkelijk schoon te maken zijn, omdat spatten niet altijd 
voorkomen kan worden.

- Zet het apparaat uitsluitend op een stabiele en vuurvaste 
ondergrond. Let er op dat er rondom de kookplaat een 
afstand van minstens 10 cm is met andere voorwerpen of 
wanden om een probleemloze ventilatie te garanderen. 
Gebruik geen zachte ondergrond, de ventilator aan de 
onderkant van het apparaat zou geblokkeerd kunnen 
worden.

-  Gebruik het apparaat niet op een ondergrond van metaal.
- Zet het apparaat niet direct tegen een muur of onder een 

hangkastje of dergelijke om een opeenhoping van hitte te 
voorkomen. Dek het apparaat niet af terwijl u het gebruikt. 
Zorg voor voldoende vrije ruimte en een veilige afstand tot 
alle licht smeltende en brandbare voorwerpen  
- brandgevaar!

- Bij de werking van elektrische warmteapparaten 
ontstaan hoge temperaturen die verwondingen kunnen 
veroorzaken, bijv. de behuizing, glasplaten enz. kunnen 
heel heet worden. Raak in geen geval met blote handen de 
hete oppervlakken aan! Wijs ook andere gebruikers op de 
gevaren. Gevaar voor verwondingen!

- De glasplaat is ook na het gebruik van het apparaat nog 
heet, raak hem daarom niet aan. Verbrandingsgevaar!

- Verplaats het apparaat in geen geval als het heet is of als er 
hete voorwerpen, gerechten of vloeistoffen op liggen.  
Verbrandingsgevaar!

- Dragers van pacemakers of andere elektronische 
implantaten moeten voor het gebruik een specialist 
raadplegen over de verdraagzaamheid van de 
inductiekookplaat met het implantaat.
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Veiligheid

- Zet alleen daarvoor geschikt kookgerei op de 
inductiekookplaat (zie het hoofdstuk „Welk kookgerei 
(pannen, potten, enz.) is geschikt voor dit apparaat?“).

- Leg geen credit cards, magneetcassettes of andere 
magnetiseerbare voorwerpen op de glasplaat als hij aan 
staat. Dit kan leiden tot gegevensverlies. Wij moeten u er 
op wijzen dat wij geen aansprakelijkheid accepteren voor 
eventueel gegevensverlies!

- Zet geen lege pannen op de inductiekookplaat als hij 
aanstaat. Dit beïnvloedt de levensduur van het apparaat.

- Laat de stekker van het apparaat na het gebruik net zolang 
in het stopcontact zitten, totdat de interne ventilator de 
kookplaat afgekoeld heeft. Trek de stekker er pas uit als er 
geen ventilatiegeluid meer te horen is.

- Voorzichtig! Voorwerpen zoals sieraden, ringen, horloges, 
enz. kunnen heet worden, als ze in de buurt van de 
kookplaats komen.

- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de bereiding van 
hiervoor geschikte gerechten, in geen geval voor andere 
doeleinden.

- Verwarm geen gesloten blikken op het apparaat, er bestaat 
gevaar voor een explosie!

- Sluit het apparaat niet aan op een meervoudige 
stekkerdoos, maar alleen op een wandstopcontact. Het 
stroomcircuit van het wandstopcontact moet met minstens 
16A beveiligd zijn.

- Gebruik alleen originele accessoires. Als er geen originele 
accessoires gebruikt worden, bestaat er groot gevaar voor 
ongevallen. Bij ongevallen of schade met niet originele 
accessoires vervalt elke aansprakelijkheid. Bij het gebruik 
van vreemde accessoires en de daaruit voortvloeiende 
schade aan het apparaat vervalt elke aanspraak op garantie.
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Veiligheid

- Laat het apparaat volledig afkoelen, voordat u het reinigt 
en/of opbergt. Bedenk dat het apparaat ook als het uitgezet 
is nog heel heet kan zijn. Verbrandingsgevaar! 

-  Trek voor het reinigen altijd de stekker uit het stopcontact. 
Gevaar voor een elektrische schok!

- Gebruik geen scherpe reinigings- en schuurmiddelen zoals 
schuursponsjes.

- Zorg er voor dat er geen vloeistof binnen in het apparaat 
komt.

- Neem alle aanwijzingen in het hoofdstuk “Reiniging en  
verzorging” in acht.
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Opbouw en montage

Opbouw en montage
Voor het eerste gebruik

 WAARSCHUWING!
Controleer het apparaat na het uitpakken op volledigheid 
en eventuele transportschade om gevaarlijke situaties te 
voorkomen� Gebruik het in geval van twijfel niet, maar 
neem in dat geval contact op met onze klantenservice� 
Het serviceadres vindt u in onze Garantiebepalingen op 
de Garantiekaart�

Uw apparaat bevindt zich in een verpakking om het te beveiligen tegen transport-
schade.

•  Haal het apparaat voorzichtig uit de verkoopverpakking. 
•  Verwijder alle delen van de verpakking. 
•  Verwijder alle verpakkingsresten van het apparaat en alle onderdelen volgens de 

opgaven in hoofdstuk “Onderhoud, reiniging en verzorging“.

Denk er aan dat in bepaalde omstandigheden kunststof of lak van meubels de rub-
beren voetjes van het apparaat aan kunnen tasten. Gebruik eventueel een geschik-
te, antislip en hittebestendige ondergrond (de ondergrond mag niet zacht zijn).

Voor het eerste gebruik raden wij aan op elke kookplaat 2  3-4 keer water te koken 
in een geschikte pan om evt. aanwezige, productiegebonden resten van de induc-
tiekookplaat te verwijderen. De hierbij evt. optredende reuk- of rookontwikkeling is 
normaal en verdwijnt na korte tijd. Dit is geen storing van het apparaat. Zorg gedu-
rende deze tijd voor voldoende ventilatie, bijv. door een raam open te zetten.
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Bediening

Bediening
Gebruik van het apparaat

 WAARSCHUWING!
Let op! Gebruik alleen pannen die geschikt zijn voor 
inductiekookplaten�

Welk kookgerei (potten, pannen, enz�) is geschikt voor dit apparaat?
•  Stalen potten en pannen of geëmailleerd gietijzer
• Kookgerei van materialen zoals ijzer, staal of niet geëmailleerd gietijzer
• Kookgerei van materialen zoals RVS en aluminium, voor zover dit gekenmerkt is 

als geschikt voor inductiefornuizen. (Let op de beschrijving van het kookgerei)

Om correct te functioneren, moeten alle potten en pannen een vlakke en magneti-
sche bodem hebben (een magneet moet er aan blijven hangen) met een doorsnede 
van minstens 10-12 cm. De doorsnede van de pannen en potten mag niet groter zijn 
dan 26 cm.

Niet geschikt kookgerei:
•  Potten en pannen waarvan de doorsnede minder is dan 10-12 cm.
•  Keramisch en glazen kookgerei
• Kookgerei van RVS, aluminium, brons en koper, tenzij de pan uitdrukkelijk  

gekenmerkt is als geschikt voor inductiefornuizen.
•  Kookgerei met een oneffen bodem (bijv. kleine voetjes of afstandhouders)
• Pannen met een gewelfde bodem

 Raak in geen geval met blote handen de hete oppervlakken aan, 
gebruik warmte-isolerende keukenhandschoenen! Het apparaat en 
de accessoires kunnen heel heet zijn – verbrandingsgevaar!
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Bediening

AANWIJZING!  

Dek nooit de ventilatiegleuven van het apparaat af (aan 
de achterkant en onderkant van het apparaat), want dit 
kan leiden tot oververhitting van het apparaat� Houd 
voldoende afstand met muren of andere voorwerpen 
(min� 10 cm)�

Let op een voldoende afstand met apparaten en voorwerpen (bijv.een TV, radio, 
cassetterecorder enz.) die gevoelig reageren op magnetische velden. 

Basisvoorbereiding

 Verwijder voor het gebruik eventueel vuil van de glasplaat en de bodem 
van de desbetreffende pan en leg geen doekjes, aluminiumfolie of ande-
re voorwerpen tussen de bodem van de pan en de glasplaat. 

AANWIJZING!  

Zet nooit lege pannen op de glasplaat als die klaar is voor 
gebruik� De extreme hitteontwikkeling beschadigt deze of 
laat geëmailleerde lagen er afknappen! Bovendien zou de 
oververhittingsbeveiliging van het apparaat geactiveerd 
en daardoor het apparaat uitgeschakeld worden� Laat 
het apparaat in dit geval afkoelen tot kamertemperatuur� 
Daarna kan het weer gebruikt worden�

• Zet het apparaat in de buurt van een stopcontact (met een netspanning volgens 
het typeplaatje), zorg daarbij dat dit stopcontact goed te bereiken is.

• Zorg voor een vlakke en droge evenals antislip en hittebestendige standplaats. 
Het oppervlak moet gemakkelijk schoon te maken zijn, omdat spatten niet altijd 
voorkomen kan worden.
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Bediening van het apparaat (voor beide kookplaten 2 )

 De inductiekookplaat herkent het, als hij zonder kookgerei gebruikt wordt 
of als het kookgerei er tijdens het gebruik afgehaald wordt. In dat geval 
klinkt er een repeterend, akoestisch signaal, op het display verschijnt de 
foutmelding “E0” en het apparaat wordt na ca. 30 seconden uitgescha-
keld.

Aanwijzing: De verschillende bedieningselementen op het desbetreffend bedie-
ningsveld reageren om veiligheidsredenen (voor kinderen) niet op een kort contact. 
Druk het bedieningselement dus niet alleen kort met uw vingertopje aan, maar 
druk hem zo mogelijk op het hele oppervlak in met uw vingertopje. Een akoestisch 
signaal geeft aan dat het apparaat heeft gereageerd.

• Doe de stekker van het apparaat in het stopcontact. 
• Een akoestisch signaal geeft de aansluiting aan. Op het linker display verschijnt 

het woord „OFF“. De dubbele inductiekookplaat staat nu in de stand-by modus.
• Zet nu een geschikt kookgerei (bijv. pot of pan, enz.) in het midden op de desbe-

treffende kookplaat 2 . Het kookgerei mag niet leeg zijn.
• Houd de AAN/UIT-toets  10  ca. 2 seconden ingedrukt. Het controlelampje bo-

ven de Aan-/Uitknop 10  brandt. De dubbele inductiekookplaat is nu klaar voor 
gebruik.

Aanwijzing: Als u nu geen verdere instellingen uitvoert, schakelt het apparaat na 
korte tijd automatisch weer uit. Druk dus meteen op de keuzetoets  9  om het 
verwarmingsproces te starten of verdere instellingen uit te voeren. De handelwijze 
wordt op de volgende bladzijden gedetailleerd beschreven.

Aanwijzing: U kunt op 2 verschillende manieren met het apparaat werken, waar-
voor u de desbetreffende kookplaat 2  in kunt stellen.

1. Instelling via de vermogensstanden: Hier kunt u kiezen uit de verschillende ver-
mogensstanden, waarmee het apparaat werkt. Op het LED-display 7  wordt de 
vermogensstand in „Watt“ aangegeven. 

2.  Instelling met temperatuurstanden: In deze bedrijfsmodus kunt u kiezen tussen 
verschillende temperatuurstanden, het LED-display 7  geeft de gekozen tempe-
ratuurstand aan in „graden Celsius (°C)“.

Bediening
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Bediening

 Per kookveld beschikt uw apparaat steeds over een keuzetoets „MAX“ en 
keuzetoets „MIN“. Als u op de keuzetoets „MAX“ drukt, kunt u de hoogste 
vermogensstand activeren (zie de tabel Vermogensstanden), onafhanke-
lijk of u zich in de vermogensmodus of in de temperatuurmodus bevindt 
en welke instelling u in de desbetreffende modus gekozen hebt. Als u op 
de keuzetoets „MIN“ drukt, activeert u direct de laagste vermogensstand 
(zie de tabel Vermogensstanden). Als u een tijd ingesteld hebt met de 
timerfunctie, verandert deze niet als u omschakelt naar de hoogste of 
laagste vermogensstand.

 Hoe u de passende werking moet kiezen en de instelling van de desbe-
treffende vermogens- of temperatuurstand, wordt verderop beschreven.

 U kunt bij de werking van het apparaat kiezen uit 6 verschillende ver-
mogensstanden, wilt u liever met de temperatuurmodus werken, kunt u 
kiezen uit 10 verschillende temperatuurstanden.

 Boven het display bevinden zich 3 controlelampjes die u laten zien in wel-
ke bedrijfsmodus (vermogensstand of temperatuurstand) u zich bevindt 
en of de timerfunctie ook actief is. De controlelampjes zijn op de volgende 
manier gerangschikt (van links naar rechts):

1�  Lampje (Power): Bedrijfsmodus voor vermogensstanden, 
2�  Lampje (Temp): Bedrijfsmodus voor temperatuurstanden,
3�  Lampje (Timer): Timerfunctie�

Keuze van het vermogen

Door 1 keer op de keuzetoets  9  te drukken, wordt de vooringestelde vermo-
gensstand „3“ op het LED-display  7  aangegeven en het apparaat resp. de kook-
plaat 2  is ingeschakeld.

Met de keuzetoets  6  of de keuzetoets  8  kunt u nu op elk moment de 
gewenste vermogensstand instellen resp. veranderen. De gekozen vermogensstand 
wordt op het LED-display 7  aangegeven.
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Vermogensstanden voor de desbetreffende kookplaat 2

  Linker Rechter  
  kookplaat  kookplaat
  
 Stand Vermogen (W) Vermogen (W)
 1 500 500
 2 800 800
 3 1200 1000
 4 1500 1200
 5 1800 1300
 6 2000 1500
Aanwijzing: de opgaven kunnen eventueel afwijken.

Temperatuurstanden voor de desbetreffende kookplaat 2

Als u in plaats van de vermogensstand liever met de temperatuurstand wilt werken, 
gaat u naar de temperatuurmodus door op de keuzetoets  9  te drukken.

Stand (1-5) T [°C]  Stand (6-10) T [°C]
 
 1 60 6  160
 2 80 7  180
 3 100 8  200
 4 120 9  220
 5 140 10  240

     T = Temperatuur
Aanwijzing: de opgaven kunnen eventueel afwijken.

De vooringestelde temperatuur (240°C) wordt aangegeven. Met de keuzetoets 
 6  of de keuzetoets  8  kunt u nu op elk moment de gewenste tempe-

ratuurstand instellen resp. veranderen. De gekozen temperatuurstand wordt op 
het LED-display 7  aangegeven. (Temperatuurstanden met intervallen van 20 °C 
kiezen van 60 °C – 240 °C; eventuele afwijkingen mogelijk).

Belangrijke aanwijzing: U kunt allebei de kookplaten 2  los van elkaar uitscha-
kelen door gedurende  9  ca. 2 seconden op de betreffende keuzetoets te 
drukken. Als u de beide kookplaten 2  tegelijk gebruikt, kunt u een van de beide 
kookplaten uitschakelen, terwijl de tweede verder in werking blijft.
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 Na de opwarmprocedure wordt de temperatuur van het te koken product 
(automatisch) ongeveer constant gehouden (afhankelijk van de ingestel-
de temperatuurstand).

Het apparaat moet na ieder gebruik uitgezet en de stekker uit het stopcontact ge-
haald worden, (als de interne ventilator de plaat afgekoeld heeft en tot stilstand is 
gekomen) door de stekker uit het stopcontact te trekken. Laat het apparaat afkoelen 
tot kamertemperatuur, voordat u het reinigt en/of opbergt.

Timerfunctie

Met het apparaat kunt u een bepaalde tijd instellen voor de bereiding. Als de inge-
stelde tijd is afgelopen, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld resp. gaat 
naar stand-by, zodat er niet meer verwarmd wordt. Tijdens de werking kunt u op elk 
moment de tijdinstelling veranderen door op de keuzetoets  6  of de keuzetoets 

 8  te drukken, de ingestelde vermogens- resp. temperatuurstand blijft hetzelf-
de.

Als u deze functie wilt gebruiken, gaat u als volgt te werk:

1. Tijdinstelling in de vermogensmodus: Nadat u het apparaat aangezet hebt met 
de Aan-/Uitknop 10 , kiest u de vermogensmodus, zoals eerder beschreven, 
door één keer op de desbetreffende keuzetoets  9  te drukken en stelt u de 
gewenste vermogensstand in. Door nog een keer op de keuzetoets  9  te 
drukken, bevindt u zich in de „timermodus“ voor vermogensstanden, het lampje 
(timer) boven het display 7  knippert en op het LED-display verschijnt het cijfer 
„0“. Door op de keuzetoets  8  (of de keuzetoets  6 ) te drukken, kunt u nu 
de gewenste gebruiksduur instellen (in stappen van 5 minuten tot max. 180 min.)

2. Tijdinstelling in de temperatuurmodus: Nadat u het apparaat aangezet hebt, kiest 
u de temperatuurmodus, zoals eerder beschreven, door in totaal drie keer op de 
desbetreffende keuzetoets  9  te drukken en stelt u de gewenste tempera-
tuurstand in. Door nog een keer op de keuzetoets  9  te drukken, bevindt u 
zich in de „timermodus“ voor temperatuurstanden, het lampje (timer) boven het 
display 7  knippert en op het LED-display verschijnt het cijfer „0“. Door op de 
keuzetoets  8  (of de keuzetoets  6 ) te drukken, kunt u nu de gewenste 
gebruiksduur instellen (in stappen van 5 minuten tot max. 180 min.)
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 Als u de keuzetoetsen  8  of  6  ingedrukt houdt, loopt de tijd in 
stappen van 10 minuten verder. 

De ingestelde tijd wordt nu per minuut afgeteld. De aanduiding in het LED-display 
7  wisselt daarbij steeds van het weergeven van de tijd naar het weergeven van 

de ingestelde vermogens- resp. temperatuurstand. De controlelampjes boven het 
display 7  geven weer welke waarde op dat moment wordt weergegeven. U kunt 
de door u gekozen instellingen op elk moment veranderen, het apparaat werkt 
altijd met de laatste ingegeven instellingen.

Blokkeerfunctie

 De kookplaat heeft een blokkeerfunctie, waarmee u na de gedane in-
stellingen alle keuzetoetsen (behalve de Aan-/Uitknop) kunt blokkeren 
om zo te voorkomen dat de instellingen ongewild veranderd worden. De 
blokkeerfunctie wordt geactiveerd door het gelijktijdig indrukken van de 
keuzetoets „MAX“ en de keuzetoets „MIN“. De blokkeerfunctie wordt door 
de letters „Loc“ in intervallen op het LED-display weergegeven. Zolang 
de blokkeerfunctie actief is, wisselt de aanduiding in het LED-display 
constant van de aanduiding “Loc” naar de aanduiding van de ingestelde 
vermogens- of temperatuurstand. Als u de blokkering weer wilt opheffen, 
drukt u nog een keer gelijktijdig gedurende ca. 2 seconden op de keuze-
toetsen „MAX“ en „MIX“. „Loc“ verschijnt niet meer op het LED-display en er 
klinkt een akoestisch signaal, de keuzetoetsen zijn weer vrijgegeven.
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 4    Keuzetoets: „MAX“: Directe omschakeling naar de hoogste  
vermogensstand

 5   Keuzetoets: „MIN“: Directe omschakeling naar de laagste  
 vermogensstand
 6   KKeuzetoets: Verhogen tijd/temperatuur/vermogen
 8   Keuzetoets: Verlagen tijd/temperatuur/vermogen 
 9   Keuzetoets: functie -> vermogen, timer of temperatuur
 10   EAan-/Uittoets
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Storing en oplossing
Storing: Oorzaak: Oplossing:

Het apparaat 
doet helemaal 
niets.

De stekker zit niet in het  
topcontact.

Doe de stekker in het  
stopcontact.

Het apparaat 
heeft zich tijdens 
het gebruik uit-
geschakeld.

Het apparaat werd te heet. 
(Foutmelding „E6“)

Haal de stekker uit het  
stopcontact en reinig evt. de  
ventilatiegleuven. Laat het 
apparaat afkoelen tot  
kamertemperatuur.

De oververhittingsbeveili-
ging is geactiveerd, mogelijk 
werd er leeg kookgerei op de 
kookplaat gezet.  
(Foutmelding „E5“)

Haal de stekker uit het stop-
contact en laat het apparaat 
afkoelen tot kamertempe-
ratuur. Gebruik nooit leeg 
kookgerei.

De ingestelde tijd is afgelo-
pen, het apparaat heeft het 
verwarmingsproces uitge-
schakeld.

Als uw te koken gerecht nog 
niet voldoende gaar is,  
verleng dan evt. de kooktijd.

VTijdelijke onder- of  
bovenspanning  
(foutmelding „E3“ of „E4“).

Haal de stekker uit het stop-
contact en laat het apparaat 
afkoelen tot kamertempera-
tuur.

Het apparaat wil 
niet aangaan, 
het piept en 
in het display 
verschijnt de 
foutmelding 
„E0“.

Er staat geen of geen  
geschikt kookgerei op de 
kookplaat.

Gebruik het apparaat nooit  
zonder kookgerei. Gebruik  
uitsluitend kookgerei dat  
geschikt is voor inductiekook-
platen. Let op de aanwijzin-
gen op het kookgerei.

Het contro-
lelampje boven 
de Aan-/Uittoets 
brandt, maar het 
apparaat wordt 
niet warm.

Het apparaat bevindt zich 
in de standbymodus, de 
verwarmingsfunctie is niet 
geactiveerd.

Kies een bedrijfsstand, bijv.  
werken via de vermogens-
standen of via de tempera-
tuurstanden.
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Het apparaat  
bevindt zich 
in de standby-
modus en heeft 
zichzelf  
uitgeschakeld.

De automatische  
uitschakeling bij niet  
gebruik is geactiveerd.

Zet het apparaat weer aan,  
als u het wilt gebruiken.

Neem bij hier niet vermelde storingen a.u.b. contact op met onze klantenservice. 
Onze adviseurs helpen u graag verder. Het serviceadres vindt u in onze Garantie-
bepalingen op de apart bijgevoegde Garantiekaart. Aangezien we voortdurend 
sleutelen aan onze producten om ze te verbeteren, kan het zijn dat we het ontwerp 
aanpassen en eventueel technische wijzigingen aanbrengen.  
Deze bedieningshandleiding kunt u ook als pdf-bestand downloaden op onze  
startpagina www.gt-support.de.
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Onderhoud, reiniging en verzorging

 WAARSCHUWING!
Trek altijd de stekker uit het stopcontact en laat het appa-
raat helemaal afkoelen, voordat u het reinigt en opbergt! 
Gevaar voor een elektrische schok!

 WAARSCHUWING!
Let er op dat er geen vloeistof binnen in het apparaat 
komt� Het apparaat nooit in water dompelen� Gevaar voor 
een elektrische schok!

AANWIJZING!
Gebruik voor het reinigen nooit scherpe of schurende rei-
nigings-middelen of voorwerpen met scherpe randen�

• Voor het reinigen van de buitenkant van het apparaat gebruikt u een droge, 
eventueel iets vochtige, goed uitgewrongen doek. 

• Vervolgens goed droog wrijven.

Reinigen van de ventilatiegleuven:

De ventilatiegleuven (luchtinvoer- en luchtafvoergleuven) regelmatig reinigen met 
een geschikte, zachte borstel om stof en vuil te verwijderen.

Onderhoud, reiniging en verzorging
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Technische gegevens
Nominale spanning: 220-240 V~
Nominale frequentie: 50 Hz
Nominaal vermogen: 3500 W
Veiligheidsklasse: II 

Meer aanwijzingen voor het energieverbruik van de inductiekookplaat:
-  Het energieverbruik van het apparaat werd bepaald volgens  

DIN EN 60350-2:2014.
-  Om het energieverbruik bij het gebruik van de inductiekookplaat zo laag mogelijk 

te houden, raden wij u aan de respectievelijke instelling van de temperatuur/het 
vermogen alleen zo hoog te kiezen als nodig is en evt. tijdens de bereiding van 
uw gerechten aan te passen/te verlagen. Gebruik zoveel mogelijk potten met een 
deksel.

-  Voor het verwarmen van 1 liter (1 kg) water met dit apparaat is er een energiever-
bruik van 191,1Wh voor de linker kookplaat en 194,2Wh voor de rechter kookplaat 
nodig. Voor het apparaat resulteert dit zodoende in een gemiddeld energiever-
bruik van 192,7Wh.

-  De doorsnede van de binnen in het apparaat zittende metalen spoel, die gebruikt 
wordt voor het verwarmen van het kookgerei, bedraagt ca. 200 mm. 
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Conformiteitsverklaring / Verwijdering

Conformiteitsverklaring
De EU-conformiteitsverklaring kan worden aangevraagd op het adres 
dat vermeld staat op de bijgevoegde garantiekaart.
Producten met CE-markering voldoen aan de eisen van alle toepasselijke 
EG-richtlijnen.

Verwijdering
Verpakking verwijderen

De verpakking van het product bestaat uit te recyclen materialen. Het 
verpakkingsmateriaal kan voor recycling afgegeven worden op open-
bare inzamelplaatsen.

Apparaat verwijderen
Oude apparaten horen niet bij het huisvuil! In overeenstemming 
met wettelijke voorschriften moet het oude apparaat aan het einde 
van zijn levensduur ingeleverd worden bij een geschikte opslag voor 
afval. Op die manier worden de waardevolle stoffen in oude apparaten 
hergebruikt en wordt het milieu gespaard. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met de verantwoordelijke gemeentelijke instantie of 
uw plaatselijk afvalverwerkingsstation.
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Importeur:

GLOBALTRONICS GMBH & CO. KG
BEI DEN MÜHREN 5
20457 HAMBURG
DUITSLAND

NL

KLANTENSERVICE

MODELL:  PO51030622 
GT-SF-IKD-01 

0900 / 44 666 44 
Fax: +32 (0) 360 55 043
gt-support@teknihall�be
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2005134
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