
Hood in hob
Induction Komfyr og avtrekk
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Sikkerhets advarsler 
Din sikkerhet er viktig for oss. Vennligst les 
denne informasjonen før du bruker din platetopp. 
 
Installasjon 
Fare for støt 
• Koble enheten fra nettet, før du utfører 

vedlikehold eller reparasjoner. 
• Tilkobling til god jord er essensielt og påbudt. 
• Endringer i det elektriske opplegget skal bare 

gjøres av en kvalifisert elektriker. 
• Å ikke følge disse rådene kan medføre elektrisk 
støt eller død. 
Kuttfare 
• Vær forsiktig - skarpe kanter på panelene. 
• Uforsiktighet kan resultere i skade eller kutt. 
Viktige sikkerhetsinstruksjoner 
• Les disse instruksjonene grundig før 

installasjon eller bruk av denne enheten. 
• Aldri plasser brennbare materialer eller 

produkter på platetoppen. 
• Vennligst, gjør denne informasjonen 

tilgjengelig for personen som installerer 
enheten da dette kan redusere 
installasjonskostnaden. 

• For å unngå skade må denne enheten 
installeres i henhold til denne installasjons 
instruksen. 

• Denne enheten skal bare installeres og jordes 
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av en kvalifisert person. 
• Denne enheten skal monteres på en kurs som 

inkluderer en isolerende bryter som gir full 
frakobling av strømtilførselen. 

• Feilaktig installasjon av denne enheten kan 
medføre at garantien blir ugyldig og 
erstatningskrav avvist. 

 
Drift og vedlikehold 
Fare for støt 
• Ikke bruk en platetopp med brudd eller 
sprekker. Om platetoppens overflate får brudd 
eller sprekker slå umiddelbart av enheten, ved å 
slå av strømtilførselen (veggbryter) og kontakt 
en kvalifisert teknikker. 
• Slå av platetoppen med veggbryter før 
rengjøring eller vedlikehold. 
• Å ikke følge disse rådene kan medføre elektrisk 
støt eller død. 
Helsefare 
• Denne enheten overholder 
sikkerhetsstandardene for elektromagnetiske 
felt. 
• Imidlertid, må personer med pacemaker på 

hjertet eller andre elektriske implantater (som 
insulinpumper) konsultere sin lege eller 
implantat produsenten før de bruker denne 
enheten for å forsikre seg om at deres implatat 
ikke blir påvirket av det elektromagnetiske 
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feltet.  
• Å ikke følge dette rådet kan medføre dødsfall. 
Fare ved varme overflater 
• Under bruk vil tilgjengelige deler av denne 

platetoppen bli varme nok til å forårsake 
forbrenning. 

• Ikke la kroppen, klær eller andre gjenstander 
enn egnet kokeutstyr komme i kontakt med 
induksjonsglasset før overflaten er avkjølt. 

• Metalliske gjenstander som kniver gafler, 
skjeer, og lokk, skal ikke plasseres på 
platetoppens overflate da de kan bli varme. 
• Hold barn på avstand. 
• Håndtak på kasseroller kan være for varme til å 
berøres. Påse at kasserolle håndtak ikke henger 
over andre kokesoner som er på. Hold håndtak 
uten for rekkevidde for barn. 

• Å ikke følge dette rådet kan medføre 
forbrenning og skåling. 
Kuttfare 
• Det barberbladskarpe bladet på plateskaperen, 
er eksponert når sikkerhets dekselet er trukket 
tilbake. Brukes med ekstrem forsiktighet, og 
oppbevares alltid sikert og ute av rekkevidde for 
barn. 
• Uforsiktighet kan resultere i skade eller kutt. 
Viktige sikkerhetsinstruksjoner 
• La aldri enheten være uten tilsyn når den er i 
bruk. Overkoking forårsaker røykutvikling og 
fettsøl som kan antennes. 
• Ikke bruk enheten som arbeidsflate eller 
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lagringsplass. 
• La aldri noen gjenstand eller utstyr stå igjen på 
enheten. 
• Ikke plasser eller legg noen magnitiserbare 
objekter (som kredittkort, eller minnekort) eller 
elektroniske enheter (som computerer eller MP3 
spillere) nær enheten, da de kan bli påvirket av 
det elektromagnetiske feltet.  
• Ikke bruk enheten til romoppvarming. 
• Etter bruk slå alltid av kokesonene og 
koketoppen som beskrevet i denne 
bruksanvisningen (altså med berørings 
kontrollene). Ikke stol på at 
kasserolle-deteksjons funksjonen slår av 
kokesonene når du fjerner kasserollene. 
• Ikke la barn leke med enheten eller sitte, stå, 
eller klatre på den. 
• Ikke oppbevar ting som kan vekke barns 
interesse i skapene over enheten. Barn som 
klatrer på platetoppen kan bli alvorlig skadet. 
• Ikke la barn være alene eller uten oppsyn i 
området der enheten er i bruk. 
• Barn eller personer med et handikap som 
hindrer deres evne til å bruke enheten skal ha en 
ansvarlig og kompetent person om instruerer 
dem i bruken. Instruktøren skal være sikker på at 
de kan bruke enheten uten fare for seg selv eller 
omgivelsene. 
• Ikke reparer eller skift ut noen del av enheten 
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uten at det er spesifikt anbefalt i håndboken. All 
annen service skal utføres av en kvalifisert 
teknikker. 
• Ikke bruk damprenser for å rengjøre din 
koketopp. 
• Ikke plasser eller slipp tunge gjenstander på din 
koketopp. 
• Ikke stå på koketoppen. 
• Ikke bruk kasseroller med skarpe kanter, eller 

dra kasseroller over glassflaten, da dette kan 
skade koketoppen.  

• Ikke bruk skrubber eller andre kraftige 
skuremidler for å rengjøre din koketopp, da 
disse kan skade Induksjonsglasset. 

• Om nettledningen er skadet, må den byttes av 
fabrikanten, dennes serviceagenter eller 
tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå en 
faresituasjon. 
• Denne enheten er beregnet for bruk i 

husholdning og andre tilsvarende anvendelser 
som: - Ansatt kjøkken i butikker, kontorer og 
andre arbeidsmiljø; 
-Våningshus; -av klienter på hoteller, moteller 
og andre boliglignende miljøer; -bed and 
breakfast type miljø. 

•ADVARSEL: Enheten og tilgjengelige deler blir 
varme under bruk. 
Vær forsiktig så ikke varmeelementene berøres. 
Barn under 8 år skal holdes på avstand om de 
ikke er under kontinuerlig oppsyn. 
•Denne enheten kan brukes av barn i alderen 8 
år og eldre og personer med nedsatt fysisk, 
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sensorisk eller mentale evner, eller mangel på 
erfaring og kunnskap, hvis de har fått veiledning 
eller instruksjon om bruk av apparatet på en 
trygg måte og forstår farene ved bruken. 
•Barn skal ikke leke med enheten. Rengjøring og 
brukers vedlikehold skal ikke gjøre av barn uten 
oppsyn 

•ADVARSEL: Koking av fett og oljer uten oppsyn 
kan være farlig og forårsake brann. IKKE prøv å 
slukke brann med vann, men slå av enheten, og 
dekk til flammen, med fex et lokk eller et 
brannteppe. 
•ADVARSEL: Brannfare: ikke oppbevar 
gjenstander på kokeflaten. 
• Advarsel: Om overflaten er sprukket, slå av 
enheten for å ungå fare for elektrisk støt, 
komfyroverflater av kjeramiskglass dekker 
elektriske komponenter. 
•Ikke bruk damprenser. 
•Enheten er ikke beregnet brukt med en ekstern 
timer, eler separat fjernstyring 
ADVARSEL: Kokeprosessen må overvåkes En 
kortvarig kokeprosess må overvåkes 
kontinuerlig. 
ADVARSEL: For å unngå at enheten velter må 
denne stabiliseringsenheten monteres. Referer 
til instalasjonsmanualen 
ADVARSEL: Bruk bare komfyrsikring som er 
designet av enhetens fabrikant, eler indikert av 
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fabrikanten som egnet for bruk, eller 
komfyrsikring innebygget i enheten Bruk av 
uhensiktsmessig sikring kan føre til ulykker. 
Dette apparatet har bare jordforbindelse til 
funksjonelle formål 
 
 

SIKKERHETSFORHOLDSREGLER FOR 

AVTREKSHETTE 
Ikke la barna betjene maskinen. 
Avtrekkshetten er kun til hjemmebruk, ikke 
egnet for grill, stekekjøkken og annet 
kommersielt formål. 
 
Avtrekkshette og filteret skal rengjøres 
regelmessig for å holde det i god stand. 
 
Rengjør avtrekkshetten i henhold til håndboken, 
og hold tenn kilder unna.  
 
Hold kjøkkenet godt ventilert. 
Før enheten tilkobles, kontroller at nettledningen 
ikke er skadet. En skadet nettledning må kun 
byttes av kvalifisert servicepersonell. 
 
Det skal være tilstrekkelig ventilasjon i rommet 
når avtrekkshetten brukes samtidig som andre 
apparater er i drift; 
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Luften må ikke slippes ut i et røykrør som brukes 
til eksos fra apparater som brenner gass eller 
andre brensler; 
Forskrifter om utslipp av luft må oppfylles. 
 
Dette apparatet må ikke, dersom  det ikke er 
beregnet til bruk av personer (inkludert barn) 
med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental evne, 
eller mangel på erfaring og kunnskap, brukes av 
disse med mindre de har fått veiledning eller 
instruksjoner om bruk av apparatet av personer 
ansvarlig for deres sikkerhet. 
 
Barn bør holdes under oppsyn for å sikre at de 
ikke leker med apparatet. 
ADVARSEL: De ytre delene kan bli varme når 
komfyren er i bruk. 
Denne enheten kan brukes av barn i alderen 8 år 
og eldre og personer med nedsatt fysisk, 
sensorisk eller mentale evner, eller mangel på 
erfaring og kunnskap, hvis de har fått veiledning 
eller instruksjon om bruk av apparatet på en 
trygg måte og forstår farene ved bruken. Barn 
skal ikke leke med enheten. Rengjøring og 
brukers vedlikehold skal ikke gjøre av barn uten 
oppsyn 
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   Fare for støt 
Koble denne enheten kun til en jordet kontakt. 
Hvis du er i tvil, søk råd fra en kvalifisert 
elektriker. 
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det 
føre til død, brann eller elektrisk støt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gratulerer med din nye induksjonskomfyr 
Vi anbefaler at du bruker litt tid til å lese denne instruksjons- / 
installasjonshåndboken, så du forstår hvordan du installerer og bruker enheten 
riktig  
For installasjon, vennligst les installasjonsdelen. 
Les alle sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og behold denne instruksjons- / 
installasjonshåndboken for fremtidig referanse. 
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Oversikt over produktet 

Fra toppen 

Kontrollpanel 

1. 2000 W sone, boost til 2300

W 

2. 1500 W sone, boost til 2000

W 

3. 2000 W sone, boost til 2300

w 

4. 1500 W sone, boost til 2000w

5. Glass plate

6. Kontrollpanel

1. Kontroller for valg av

varmesone 

2. Kontroll for tidsur

3. Regulering av effekt/timer

4. Kontroll av lås

5. AV/PÅ kontroll

6. Kontroll for boost funksjon

7. Kontroll for flex sone

8. Avtrekkskontroll
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Litt om induksjonskoking 
Induksjonskoking er en sikker, avansert, effektiv og økonomisk 
matlagingsteknologi. Den virker ved elektromagnetiske vibrasjoner som 
genererer varme direkte i kokekaret, i stedet for indirekte gjennom oppvarming 
av glassoverflaten. Glasset blir bare varmt  fordi kokekaret til slutt varmer det 
opp. 

Før du bruker din nye induksjonskomfyr 
• Les denne veiledningen, og ha spesiell oppmerksomhet på seksjonen
"Sikkerhetsadvarsler" . 
• Fjern eventuell beskyttelsesfilm som fortsatt sitter på induksjonskomfyren.

Bruk av berørings kontrollene 
• Kontrollene reagerer ved berøring, slik at du ikke trenger å bruke trykk.
• Bruk innsden av fingeren, ikke tuppen.
• Du hører et pip hvert gang et trykk er registrert.
• Påse at kontrollene alltid er rene, tørre og at ikke en gjenstand (for eksempel et

redskap eller en klut) dekker dem. Selv en tynn vannfilm kan gjøre kontrollene
vanskelige å betjene.

jern kjele 

magnetisk krets 
keramisk glassplate 
Induksjonsspole 
induserte strømmer 
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Velg riktig kokekar 
• Bruk kun kokekar med base som er egnet for induksjons

koking. Se etter induksjonssymbolet på  
pakningen eller på bunnen av kokekaret. 

• Du kan sjekke om kokekaret passer ved å utføre
en magnet test. Før en magnet mot bunnen av kokekaret. Om den 
tiltrekkes, er kokekaret egnet for induksjon. 

• Om du ikke har en magnet:
1. Ha litt vann i kokekaret du vil prøve.
2. Hvis  displayet ikke blinker  og vannet blir varmt, er kokekaret egnet. 
• Kokekar laget av følgende materialer er ikke egnet: rent rustfritt stål, aluminium eller
kobber uten en magnetisk bunn, glass, tre, porselen, keramikk og leire. 

Ikke bruk kokekar med skarpe kanter eller buet underside. 

Påse at bunnen på kokekaret er glatt, ligger flatt mot glasset, og har samme 
størrelse som kokesonen. Bruk kokekar med en diameter like stor som grafikken 
til den valgte sonen. Med et kokekar som er litt større, vil energien bli brukt med 
maksimal effektivitet. Om du bruker et mindre kokekar, kan effektiviteten bli 
mindre enn forventet. Kokekar under 140 mm diameter, blir kanskje ikke 
detektert, av koketoppen. Plasser alltid kokekaret midt på kokesonen. 

Løft alltid kokekarene fra induksjonskomfyren - ikke trekk, ellers kan glasset få 

riper. 
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Dimensjoner på kokekar 
Kokesonene blir opp til en grense, automatisk tilpasset diameteren på kokekaret. 

Imidlertid, må bunnen på kokekaret ha en minste diameter i henhold til den 

tilsvarende kokesonen. For å få best mulig effektivitet ut av komfyren, plasser 

kokekaret midt på kokesonen.  

Diameter på bunnen av induksjonskokekar 
Kokesone  Minimum (mm) 

1, 2, 3, 4 120 
Flex sone 200 

Bruk av din induksjonskomfyr 

Å starte kokingen 

1. Berør AV/PÅ kontrollen.
Etter at strømmen er slått, piper det en gang, alle display
viser "-" eller "- -", som indikerer at induksjons-  
komfyren er i standbye modus. 

2. Plasser et egnet kokekar på den kokesonen
du ønsker å bruke.

• Påse at bunnen på kokekaret og overflaten
til kokesonen er rene og tørre. 

3. Berør varmesone kontrollen, og
en indikator ved siden av knappen blinker
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4. Still inn et effektnivå ved å trykke på "-", "+" eller skyv langs "—" kontrollen,

Eller bare berør et hvilket som helst punkt i "—".

 Eller 

Eller 

a. Hvis du ikke velger en varmesone innen 1 minutt, slås induksjonstoppen
automatisk av. Du må starte på nytt med trinn 1.

b. Du kan endre varmeinnstillingen når som helst under tilberedningen.
c. Ved å gli langs "—", vil effekten variere fra trinn 2 til trinn 8.

Trykk på "-", reduserer effekten med ett trinn om gangen til trinn 0.

Trykk på "+", reduserer effekten med ett trinn om gangen til trinn 9.

Om displayet blinker alternerende med effekt innstilling 
Dette betyr: 
• du har ikke plassert et kokekar på riktig kokesone eller,
• Kokekar du bruker er ikke egnet for induksjonskoking eller,
• Kokekaret er for lite eller ikke riktig sentrert på kokesonen.

Ingen oppvarming foregår med mindre det er et passende kokekar på
kokesonen. 

Displayet slås automatisk av etter 1 minutt hvis det ikke et passende kokekar
plasseres på kokesonen.

Når kokingen er ferdig 

1. Berører velgeren for varmesonen
du vil slå¨av. 
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2. Slå av kokesonen ved å trykke på "-" og rull ned til "0".
Eller gli langs "—" til venstre, og trykk deretter på "-". 
Eller berør venstrepunktet på"—", og berør deretter "-". 

Eller  deretter 

Eller  deretter 

Kontroller at effektdisplayet viser "0", så viser "H". 

 og deretter 

3. Slå av hele koketoppen ved å trykke på
 AV/PÅ kontrollen. 

4. Vær forsiktig med varme overflater
'H' viser hvilken kokesone som er varm. Den slukker når overflaten er avkjølt til
en sikker temperatur. Den kan også brukes som energibesparende funksjon,
hvis du ønsker å varme flere kokekar, bruk kokeplaten
som fortsatt er varm. 
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Bruk av Boost 

Boost er funksjonen der en sone øker til en større effekt i løpet av ett sekund, og 
varer i 5 minutter. Dermed kan du få mer effekt og raskere matlaging. 

Bruk av Boost for større effekt 

1. Trykk på valgknappen for varmesonen du vil øke, en indikator ved siden av
tasten blinker.

2. Trykk på Boost-knappen, varmesonen begynner å fungere i Boost-modus.
Effektdisplayet viser "P" for å indikere at sonen øker.

3. Boost-effekten varer i 5 minutter, og så går sonen tilbake til krafttrinnet som
var innstilt før boost.

4. Hvis du vil avbryte Boost før 5 minutter er gått, trykker du på
varmesone velgeren, en indikator ved siden av tasten blinker. Og
deretter trykker du på Boost-knappen. Varmesonen vil gå tilbake til effekt
sonen før Boost
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Begrensninger i bruk 

På denne koketoppen kan hver sone fungere med Boost-funksjonen. Hvis du 

ønsker å bruke boost, må du først slå av den andre sonen i samme gruppe. Ellers 
blinker    og    symbolene på displayet for den valgte sonen, og effektnivået   
settes automatisk. 
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Kommentar: Når du ikke bruker boost-funksjonen, kan du bruke alle fire 

sonene samtidig.  

Flex sone 
• Dette området kan brukes som en enkelt sone eller som to forskjellige

soner, etter behov. 
• Fleksibelt område som består av to uavhengige induktorer som kan

styres separat. Ved bruk som en enkelt sone, flyttes et kokekar fra den
ene sonen til den andre innenfor det fleksible området, og beholder det
samme effektnivået i sonen hvor kokekaret ble opprinnelig plassert, og
den delen som ikke er dekket av kokekar, vil ikke varmes opp.

• Viktig: Sørg for å plassere kokekarene midt på den enkle kokesonen. I
tilfelle av stor gryte, ovale, rektangulære og langstrake kokekar, må du 
sørge for at kokekarene er sentrert på kokesonen og dekker begge 
kryssene. 

Eksempler på gode og dårlige plasseringer av kokekar: 
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Som stor sone 
1. For å aktivere det fleksible området som en enkelt stor sone,

bare trykk på den dedikerte tasten. 

2. Effektinnstillingen fungerer som et annet normalt område.

Som to uavhengige soner 
Hvis du vil bruke det fleksible området som to separate soner med forskjellige 

effektinnstillinger, trykker du på de dedikerte knappen og sonene går tilbake til de 

gamle innstillingene. 

Bruk av avtrekkshette 
1. Berør AV/PÅ kontrollen.
Etter at strømmen er slått, piper det en gang, alle display 
viser " - " eller " - - ", og "downdraft" vil vise "0" 
for å indikere at komfyren er i standbye modus. 

2. Berør avtrekks-kontrollen og en indikator
ved siden av knappen blinker 

3. Sett et effektnivå ved å berøre avtrekk-kontrollen på nytt,
Effektnivået vil variere fra trinn 1 til trinn 3. For effektnivået P, vil det vare 8 

minutter. 

Låse kontrollene    
• Du kan låse kontrollene for å forhindre utilsiktet bruk (for eksempel barn som

ved et uhell slår på kokesonen).
• Når kontrollene er låst, er alle kontroller unntatt AV / PÅ-kontrollen deaktivert.
For å låse kontrollene  
Berør tastelås kontrollen. Timerindikatoren viser "Lo" 
For å låse opp kontrollene 
1. Påse at induksjonstoppen er slått på.
2. Trykk og hold tastaturkontrollen en stund
3. Du kan nå begynne å bruke induksjonstoppen.
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Når komfyren er i låstmodus, deaktiveres alle kontrollene, unntatt AV/ PÅ, du 
kan alltid slå av induksjonstoppen med AV/ PÅ-kontrollen i en nødsituasjon, 
men du må låse opp komfyren, i neste operasjon.

Overtempratur beskyttelse 
En temperatursensor , overvåker temperaturen inne i induksjonstoppen. Når en 
overtemperatur detekteres, slås induksjonstoppen automatisk av. 

Deteksjon av små gjenstander 
Når e kokekar av uegnet størrelse eller ikke-magnetisk materiale (for eksempel 
aluminium) eller et annet lite element (f.eks. Kniv, gaffel, nøkkel) blir stående på 
komfyren, går koketoppen automatisk i standby etter 1 minutt. Viften vil fortsette 
å kjøle ned induksjonstoppen i ytterligere 1 minutt. 

Automatisk avstengningbeskyttelse 
Automatisk avstenging er en sikkerhetsbeskyttelsesfunksjon for 
induksjonstoppen. Den lukkes automatisk hvis du glemmer å slå av etter 
matlagingen. effektnivåer er vist i tabellen under:  
Effektnivå 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Standard arbeidstimer 
(timer) 

8 8 8 4 4 4 2 2 2 

Når kokekaret blir fjernet, vil induksjonstoppen umiddelbart stoppe 
oppvarmingen og komfyren slås automatisk av etter 2 minutter.  

Personer med pacemaker for hjertet, bør konsultere legen sin før de 
bruker denne enheten. 

Bruk av Tidsur    
Du kan bruke tidsuret på to forskjellige måter: 
• Du kan bruke det som tids-påminnelse. I dette tilfellet vil tidsuret ikke slå av

kokesonen når den innstilte tiden er ute. 
• Du kan stille den til å slå av en kokesone etter at innstilt tid er ute.
• Du kan stille inn tidsuret opptil 99 minutter.
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Bruk av tidsuret som en påminnelse om tiden 
Om du ikke velger noen kokesone 
1. Påse at koketoppen er slått på.

Merk: Du kan bruke tids påminnelsen selv om du ikke velger noen kokesone.

2. Berør tidsurstyringen, påminnelse-indikatoren
vil begynne å blinke og "30" vil vises i
tidsdisplayet.

3. Still inn tiden ved å trykke på "-" eller "+" kontrollen
4. 

Tips: Berør "-" eller "+" kontrollen en gang for å redusere eller øke med 1 
minutt. 

Berør "-" eller "+" kontrollen en gang for å redusere eller øke med 10 
minutt. 

4. Ved å trykke på "-", vil tidsuret reduseres, og "00" vises i minuttvisningen.

5. Når tiden er innstilt, begynner den å telle ned
umiddelbart. Displayet viser gjenværende 
tid og tidsindikatoren blinker i 5 sekunder. 

6. Buzzeren vil piper i 30 sekunder og tidsurets
indikator viser "- - " når innstilt tid utløper.
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Innstilling av tidsur til å slå av en kokesone 

Kokesoner innstilt for denne funksjonen vil: 

1. Berør varmesone kontrollen
du vil stille tidsuret for. (fex sone 1#)

2. Berør tidsur styringen, påminnelse-indikatoren
vil begynne å blinke og "30" vil vises i 
tidsdisplayet. 

3. Still inn tiden ved å trykke på "-" eller "+" kontrollen.

Tips: Berør "-" eller "+" kontrollen en gang for å redusere eller øke med 1 
minutt. 

Berør "-" eller "+" kontrollen en gang for å redusere eller øke med 10 
minutt. 

Hvis innstilt tid passerer 99 minutter, vil tidsuret automatisk gå tilbake til 
0 minutter. 

4. Når tiden er innstilt, begynner den å telle ned
umiddelbart. Displayet viser gjenværende
tid og tidsindikatoren blinker i 5 sekunder.

MERKNAD: Den røde prikken ved siden av effektnivåindikatoren
lyser for å indikere at sonen er valgt. 
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5. For å avbryte tidsuret, trykk på valg av varmesone, og trykk deretter på
"Timer", tidsuret er avbrutt, og "00" vises i minuttvisningen og deretter "--". 

6. Når innstilt tid utløper, vil den tilsvarende
kokesonen slås automatisk av og
vise "H".

Andre kokesoner vil fortsette å fungere hvis de er slått på. 

Innstilling av tidsur til å slå av mer enn en kokesone 

1. Hvis denne funksjonen brukes til mer enn en varmesone, vil tidsindikatoren
vise den korteste tiden.
(F.eks. Sone 2 # Innstilt på 3 minutter, Sone 3 # Innstilt på 6 minutter, 
Timerindikatoren viser "3".) 

MERKNAD: Den blinkende røde prikken ved siden av effektnivåindikatoren 
betyr at tidsindikatoren viser tidspunktet for varmesonen. 
Hvis du vil sjekke innstilt tid for annen varmesone, berør kontrollen for 
varmesonen. Timeren viser gjenværende tid. 

 (Satt til 6 minutter) 

 (Satt til 3 minutter) 
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2. Når koketiden utløper, slås den aktuelle varmesonen automatisk av og viser
"H". 

MERKNAD: Hvis du vil endre tiden etter at tidsuret er innstilt, må du starte fra 
trinn 1 

Pause funksjon 

Om du ikke velger noen kokesone 
5. Påse at koketoppen er slått på.

Merk: Du kan bruke Pause-funksjonen, forutsatt at du ikke velger noen
kokesone.

6. Berør tidsurkontrollen (bare en gang), Timerindikatoren
begynner å blinke og "PU" vises i timeren.

3. Når Pause-funksjonen er innstilt, teller den automatisk ned 10 minutter.
Timerindikatoren vil fortsete å vise "PU".

4. Når de automatiske 10 minuttene er ferdig, piper det 5 ganger, og tidsindikatoren
viser fortsatt "PU" og effektnivåindikatoren blinker. 
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5. Trykk på kontrollen for varmesone som du vil slå på varmeelementene
 på igjen, trykk bare på ønsket sone, tilsvarende varmesone slutter å blinke. 
Tidsindikatoren viser fortsatt "PU", sonen vil fungere ved neste pausefunksjon. 

6. Hvis du vil avbryte Pause-funksjonen, velges ikke noen

kokesoner, berør tidsreguleringsknappen (bare en gang) først, 
en indikator ved siden av tasten vil vise "--". Oppvarmingssonen 
vil gå tilbake til arbeid ved normal arbeidssituasjon. 
Varmesonen vil gå tilbake til normal arbeidssituasjon. 

Stell og renhold 
Hva? Hvordan? Viktig! 
Hverdagssøl på 
glass (fingeravtrykk, 
merker, flekker fra 
mat eller 
ikke-sukkerholdige 
søl på glasset) 

1. Slå av strømmen til
koketoppen.

2. Påfør en koketopprens,
mens glasset fortsatt er
varmt (men ikke for varmt!)

3. Skyll og tørk med en ren klut
eller et papirhåndkle.

4. Slå på strømmen til
koketoppen igjen.

• Når strømmen til koketoppen er
slått av, vil det ikke være noen
indikasjon på "varm overflate",
men kokesonen kan fortsatt være
varm! Vær svært forsiktig.

• Sterke skrubber, noen
nylonskrubber og harde / slipende
rengjøringsmidler kan ripe
glasset. Les alltid på etiketten for å
sjekke om rengjøringsmiddelet er
egnet.

• Etterlat aldri rester av rensemiddel
på koketoppen: glasset kan bli
farget.
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Overkoking, 
smelting, og 
søl av varmt sukker 
på 
glasset 

Fjern disse umiddelbart med en 
fiskekniv, palettkniv eller 
barberbladskraper egnet for 
induksjonsglass, men pass deg 
for varme kokesone overflater: 
1. Slå av strømmen til

koketoppen med vegg 
bryter. 

2. Hold bladet eller redskapet i
en 30 graders vinkel og 
skrap smuss og søl til et 
kjølig område på 
koketoppen. 

3. Fjern smuss eller søl med en
oppvaskklut eller et 
papirhåndkle. 

4. Følg trinnene 2 til 4 for
'Hverdags søl på glass' 
ovenfor. 

• Fjern flekker fra smelter og
Sukkerholdig mat eller søl så snart 
som mulig. Om det får kjøle seg ned 

på 
glasset, de kan være vanskelige å 
fjerne eller til og med permanent 
skade glassflaten. 

• Kuttfare: når sikkerhetsdekselet
er trukket tilbake, bladet i skrapen 
er barberblad skarpt. Bruk med 

ekstrem 
forsiktighet og oppbevares alltid 

sikkert og 
uten for rekkevidde for barn. 

Søl på 
berørings 
kontrollene 

1. Slå av strømmen til
koketoppen.

2. Sug opp sølet
3. Tørk berøringsområdet med

en ren fuktig svamp eller
klut.

4. Tørk området helt tørt
med et papirhåndkle.

5. Slå på strømmen til
koketoppen igjen.

• Koketoppen kan pipe og slå
seg selv av, og berørings 

kontrollene 
fungerer muligens ikke når det er 
veske på dem. Pass på at du tørker 
berørings-området tørt før du 
setter på koketoppen igjen. 

Hint og tips 
Problem Mulig årsak Hva du gjør 
Induksjonstoppen kan 
ikke slås på. 

Ingen strøm. Påse at induksjonstoppen er  
koblet til strømnettet 
og at det er slått på. 
Kontroller om det er strømbrudd 
hjemme hos deg eller i området. Om 
du har sjekket alt og problemet 
vedvarer, ring en kvalifisert 
teknikker.

Berørings kontrollene 
reagerer ikke. 

Kontrollene er låst. Låse opp kontrollene. Se seksjon 
'Bruke induksjonstoppen' for 
instruksjoner. 
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Berørings kontrollene 
er vanskelige å 
betjene. 

Det kan være en tynn film med 
vann over kontrollene eller du 
bruker fingertuppene 
når du berører 
kontrollene. 

Pass på at berørings området er tørt 
og bruk innsiden av fingeren når du 
berører kontrollene. 

Det blr riper i glasset. Kokekar med skarpe kanter. 

Uegnet, slipende skrubb eller 
rengjørings-produkter blir 
brukt. 

Bruk kokekar med flate og glatte 
undersider. Se 'Velge riktig kokekar'. 

Se 'Pleie og rengjøring'. 

Noen kokekar lager 
knitrende eller 
klikkende lyder. 

Dette kan komme av 
kokekarets konstruksjon 
(lag med forskjellige metaller 
vibrerer forskjellig). 

Dette er normalt og 
ikke en feil. 

Induksjonstoppen 
lager en lav summing 
når den brukes 
på høy effekt. 

Dette kommer av teknologien 
ved 
induksjonskoking. 

Dette er normalt, men støyen skal 
dempes ned eller forsvinne helt når 
du senker varmen. 

Vifte støy fra 
induksjonstoppen. 

En kjølevifte innebygget i 
induksjonstoppen har startet 
opp for å 
forhindre at elektronikken 
blir overopphetet. Den kan 
fortsette å 
gå selv eter at du har slått av 
induksjonstoppen. 

Dette er normalt og ingen handling er 
nødvendig. Ikke slå strømmen til 
induksjonstoppen med veggbryter 
mens viften går. 

Kokekarene blir ikke 
varme og vises ikke i 
displayet. 

Induksjonstoppen kan ikke 
detektere kokekaret da det ikke 
er 
egnet for induksjonskomfyr. 

Induksjonstoppen oppdager 
ikke kokekaret fordi det er for 
lite til kokesonen eller ikke riktig 
sentrert på den. 

Bruk kokekar som er egnet for 
induksjonskomfyr. Se seksjon 'Velge 
riktig kokekar'. 

Sentrer kokekaret og pass på at 
bunnen passer til størrelsen på 
kokesonen. 

Induksjonstoppen 
eller en kokesone har 
slått seg 
uventet av, en tone 
lyder og en feilkode 
vises 
(Vanligvis vekslende 
med ett eller to siffer i 
koketimer-displayet). 

Teknisk feil. Vennligst skriv ned feilmeldingens 
bokstaver og nummer, slå 
av strømmen til induksjonstoppen 
med veggbryteren, og kontakt en 
Kvalifisert teknikker. 
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Feilvisning og inspeksjon    
Hvis en unormalitet inntreffer, vil induksjonstoppen automatisk gå inn i 
beskyttelsestatus og vise tilsvarende beskyttelseskoder: 

Problem Mulig årsak Hva du gjør 
F3/F4 Feil på temperatursensor i 

induksjonsspolen  
Vennligst kontakt leverandør. 

F9/FA Feil på temperatursensor i IGBT. Vennligst kontakt leverandør. 

E1/E2 Unormal forsynings spenning Vennligst sjekk om strøm 
forsyningen er normal. 
Slå på etter at strøm 
forsyningen er normal. 

E3 Høy temperatur på 
induksjonsspolens 
temperaturføler 

Vennligst kontakt leverandør. 

E5 Høy temperatur på IGBT 
temperaturføler 

Vennligst restart etter at 
induksjonstoppen er 
nedkjølt. 

Ovennevnte er årsak og handling for vanlige feil. 
Vennligst ikke demonter enheten selv for å unngå farer, og skader på 
induksjonstoppen. 

Tekniske data 
Koketopp YL-IF7008SFZ-KE9 
Kokesoner 4 soner 
Nettspenning 220-240V~ 
Elektrisk effekt 6600-7200W 
Produktets størrelse LxBxH(mm) 800X520X62 
Innbyggingsmål A × B (mm) 770X490 

Vekt og dimensjoner er omtrentlige. Fordi vi kontinuerlig bestreber oss på å 

forbedre våre produkter, kan vi endre spesifikasjoner og design uten varsel. 
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Installasjon 
Valg av installasjonsutstyr 
Skjær ut arbeidsflaten i henhold til størrelsene som er vist på tegningen. 
For installasjon og bruk skal det minst være 5 cm plass rundt hullet. 
Pass på at arbeidsflatens tykkelse er minst 30mm. Vennligst velg varmebestandig 
arbeidsflate for å unngå vesentlig deformasjon, forårsaket av varmestrålingen fra 
kokeplaten. Som vist under 

L(mm) W(mm) H(mm) D(mm) A(mm) B(mm) X(mm) 

800 520 62 58 770 490 50 mini 

Under alle omstendigheter må du kontrollere at induksjonstoppen er godt 
ventilert, og at luftinntaket og utløpet ikke er blokkert. Pass på at 
induksjonstoppen er i god stand. Som vist under 

MERKNAD: Sikkerhetsavstanden mellom kokeplaten og skapet over 
kokeplaten skal være minst 760mm. 
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A(mm) B(mm) C(mm) D E 
760 50 mini 20 mini Luftinntak Luftutblåsning  5 mm  

 
 
Før du monterer koketoppen, påse at 
• Arbeidsflaten er firkantet og i vater, og ingen strukturelle elementer er i veien 
• arbeidsflaten er laget av et varmebestandig materiale 
• dersom koketoppen er installert over en ovn, at ovnen har en innebygd 
kjølevifte 
• Installasjonen vil overholde alle krav til klaring og gjeldende standarder og 

forskrifter 
• En egnet isolasjonsbryter som gir fullstendig frakobling fra strømforsyningen, er 

innlemmet i det permanente ledningsnettverket, montert og plassert i samsvar 
med lokale regler og forskrifter. 
Isolasjonsbryteren må være av godkjent type og ha en 3 mm luftspalte mellom 
kontaktene for alle poler (eller i alle aktive [fase] ledere dersom de lokale 
forskriftene tillater denne variasjonen i kravene) 

• Isolasjonsbryteren er montert slik at den er lett tilgjengelig for kunden når 
koketoppen er installert 

• du rådfører deg med lokale bygningsmyndigheter og vedtekter dersom du er i 
tvil om installasjon 

• Du bruker varmebestandige overflater som er lette å rengjøre(for eksempel 
keramiske fliser) til veggflatene som omgir ovnen. 
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Installasjon 

Eksplodert visning : 

 
 

Ventilasjonsgitter 

Avtakbart fettfilter 

Induksjonstopp 
 

1,5 m avtrekksrør 

1,5 m avtrekksrør 
 

Olje kopp 

Avtrekkshette 

Plenum 
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1：Feste det avtakbare fettfilteret； 

                      
2：� Fest plenumet med 4 stk 3,5 * 8 mm skruer på undersiden av koketoppens 
innkapsling (se bildet) etter at du har installert induksjonstoppen. 

� Fest avtrekshettens kabelklips. 

         
 

A) Avtrekshette  B) Skrue  C) Kabel klemme  D) Induksjonstopp 
 
 

3：Plugg inn strøm til avtrekkshette 
Åpne det vanntette dekselet under bunnen av induksjonstoppen, plugg inn strømmen 
og lås den.  
Kommentar: Ved rengjøring av komfyren, må det vanntette dekselet være lukket, 
dersom du trekker ut stikkontakten. 
 

D 

C 

A 

ST3.5*8 
B Avtrekshettens 
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A)2-leders plugg  B)5-leders plugg  C)vanntett deksel  D)induksjonstopp 
 

4：�Fest oljekoppen；   
� Fest koketoppen til arbeidsflaten ved å skru fast 4 braketter på bunnkassen (se 

bilde) etter installasjonen. 
 

   
 

A)Olje kopp  B) Plenum  C)Skrue  D)braketter  E)bunnen av innkapsling 
 
 
 

A 

C 

B 

A 

B 

E 

D 

C 

Kjøkkenskap 

Avtrekshettens utløp 
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5：�koble hette og plenum med et 1,5 m eksosrør (se bilde). 
�Fest enveisventilen til utluft på avtrekshetten. Så, festes avtrekksrøret til 
enveisventilen som vist under.  
③ Koble koketoppen til nettet.. 

           
6：Fest ventilasjonsgitteret 
 

 
 

Når du har montert koketoppen, påse at 
• Nettkabelen er ikke tilgjengelig via skapdører eller skuffer 
• Det er tilstrekkelig tilførsel av friskluft, fra utsiden av skapet, til bunnen av 

koketoppen 
• Hvis koketoppen er installert over en skuff eller et skaprom, installeres en 

termisk beskyttelsesbarriere under bunnen av koketoppen 
• Isolasjonsbryteren er lett tilgjengelig for kunden 

1,5 m avtrekksrør 

Veggdeks
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ADVARSLER 
1. Induksjonstoppen må installeres av kvalifisert personell eller teknikere. Vi har 

fagfolk som står til din tjeneste. Vennligst ikke gjør dette selv. 
2. Koketoppen skal ikke monteres direkte over en oppvaskmaskin, kjøleskap, 

fryser, vaskemaskin eller tørketrommel, da fuktigheten kan skade 
elektronikken i koketoppen 

3. Induksjonstoppen skal installeres slik at bedre varmeavledning sikres for å øke 
påliteligheten. 

4. Veggen og induksjonsvarmesonen over bordflaten skal tåle varme. 
5. For å unngå skade må sandwichlaget og limet være motstandsdyktig mot 

varme. 
 
Koble koketoppen til nettet 
 

Denne koketoppen skal bare kobles til nettet, av en kvalifisert person. 
Før du kobler koketropen til nettet, kontroller at: 
1. ledningsnettet i huset er dimensjonert for effekten som trekkes av koketoppen. 
2. spenningen tilsvarer verdien som er oppgitt på merkeskiltet 
3. Nettledningene tåler lasten som er angitt på merkeskiltet. 
For å koble koketoppen til strømforsyningen må du ikke bruke adaptere, 
reduksjonsaggregater eller forgrenings 
enheter, da dette kan føre til overoppheting og brann. 
Nettkabelen må ikke berøre noen varme deler og må plasseres slik at dens 
temperatur ikke vil overstige 75 ˚C på noe punkt. 

      
 
 

Hør med en elektriker om det elektriske opplegget er egnet uten endringer. Eventuelle 
endringer må gjøres av en kvalifisert elektriker. 

 
Strømforsyningen skal kobles i samsvar med den relevante standarden, eller en 
enkeltpolet sikring. Tilkoblings-metoden er vist nedenfor. 
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• Hvis kabelen er skadet eller skal byttes ut, må operasjonen utføres av 

ettermarkeds-agent med dedikerte verktøy for å unngå ulykker. 
• Hvis apparatet kobles direkte til strømnettet, må en omnipolar kretsbryter 

installeres med en minimumsåpning på 3 mm mellom kontaktene. 
• Installatøren må påse for at riktig elektrisk tilkobling er utført og at den er i 

samsvar med sikkerhetsforskriften. 
• Kabelen må ikke bøyes eller klemmes sammen. 
• Kabelen må kontrolleres regelmessig og kun skiftes av autoriserte teknikere. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVHENDING: Ikke 
avhend dette produktet 
som usortert 
husholdnings 
avfall. Leveres til 
oppsamlingpunkt  
for spesial avfall er  
påkrevet. 

Dette apparatet er merket i samsvar med europeisk direktiv 
2002/96 / EF for avfall elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE). Ved å 
sørge for at dette apparatet avhendes på riktig måte, vil du bidra til 
å forhindre eventuell skade på miljøet og menneskers helse, noe 
som ellers ville bli forårsaket hvis det ble avhendet på 
feil måte. 
 
Symbolet på produktet indikerer at det ikke kan behandles som 
vanlig husholdningsavfall. Det bør bringes til et oppsamlingssted for 
gjenvinning av elektriske og elektroniske varer. 
 
Dette apparatet er spesialavfall. For ytterligere informasjon om 
behandling, gjenvinning og resirkulering av dette produktet, 
vennligst kontakt lokale myndigheter, din renovasjonstjeneste eller 
butikken der du kjøpte det. 
 
For mer detaljert informasjon om behandling, gjenvinning og 
resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt lokale 
myndigheter, din renovasjonstjeneste eller butikken der du kjøpte 
produktet. 



THErmEx SCANDINAVIA A/S SErVICEAFD.:
Farøvej 30 • 9800 Hjørring • Danmark 
Tlf.: 98 92 62 33 • Fax: 98 92 60 04
E-mail: info@thermex.dk

THErmEx SCANDINAVIA AB
Importgatan 12 A • S-422 46 Hisings Backa
Tel: 031 340 82 00 • Fax: 031 26 33 90
E-mail: info@thermex.se • www.thermex.se

THErmEx SCANDINAVIA AS
Lørenskogveien 75 • 1470  Lørenskog
Tel.: 22 21 90 20 • Fax: 22 21 90 21
E-mail: info@thermex.no • www.thermex.no

THErmEx SCANDINAVIA S.A.U.
C/Noi del Sucre, 42 • 08840 Viladecans
Tel.: 93 637 30 03 • Fax: 93 637 29 02
E-mail: info@thermex.es • www.thermex.es

Bm
52

0.
19

.0
00

0.
0 

 . 
 E

cc
o 

Pr
in

t a
s


	sort for+bagside
	User Manual KE9prep_NO



