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1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Lees voor installatie en
gebruik deze handleiding
aandachtig door, voor uw eigen
veiligheid en om een correct
gebruik van het apparaat te
waarborgen. Deze voorschriften
moeten het apparaat altijd
vergezellen, ook in geval van
verplaatsing of verkoop. De
gebruikers dienen volledig op
de hoogte te zijn van de
werking
en
de
veiligheidskenmerken van het
apparaat.
De inductiesystemen van
deze kookplaten voldoen aan
de bepalingen van de EMCnormen en van de EMF-richtlijn
en interfereren niet met andere
elektronische apparaten.
Dragers van pacemakers
of andere elektronische
implantaten dienen contact
op te nemen met hun huisarts
of met de producent van het
implantaat om te beoordelen
of het voldoende bestand is
tegen interferenties.
De elektrische
aansluitingen dienen
door een gespecialiseerd
elektricien tot stand
te worden gebracht.
Raadpleeg het deel
ELEKTRISCHE
AANSLUITING alvorens
de elektrische aansluiting
tot stand te brengen.

Bij apparaten met een
netsnoer moet de plaatsing
van de klemmen of de lengte
van de geleiders tussen de
bevestiging van het snoer
en de klemmen zodanig
zijn dat de stroomgeleiders
worden aangespannen
voordat de aardleiding wordt
aangespannen, ingeval het
snoer uit de bevestiging loskomt.
• Defabrikant is nietaansprakelijk
voor eventuele schade die
voortvloeit uit een onjuiste of
inadequate installatie.
• Controleer of de netspanning
overeenstemt met de spanning
op het typeplaatje aan de
binnenkant van het product.
• De vaste elektrische
aansluitingen moeten
de door de huidige
voorschriften vereiste
ontkoppelingssystemen
bevatten.
• Controleer bij apparaten van
klasse I of de elektrische
huisinstallatie een goede
aarding garandeert.
• Sluit de afzuiginrichting aan
op het rookkanaal met een
geschikte pijp. Raadpleeg de
verkrijgbare accessoires die in
de installatiehandleiding zijn
vermeld (voor ronde buizen:
minimale diameter 120 mm).
De lengte van de afvoerpijp
moet zo kort mogelijk zijn.
• Sluit het product op het
elektriciteitsnet aan met een
meerpolige schakelaar.
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• De luchtafvoervoorschriften
moeten in acht worden
genomen.
• Sluit het afzuigapparaat
niet aan op kanalen die
verbrandingsgassen afvoeren
(ketels, haarden, enz.)
• Als de afzuiginrichting met
niet-elektrische apparaten
wordt gebruikt (bijv. apparaten
met gasbranders), moet
het vertrek voldoende
worden geventileerd om te
voorkomen dat de uitgestoten
gassen terugstromen. Als
het kookapparaat wordt
gebruikt met apparaten die
gebruikmaken van nietelektrische energiebronnen,
dan mag de onderdruk in het
vertrek niet hoger zijn dan
0,04 bar om te voorkomen dat
de rookgassen weer door het
kookapparaat in het vertrek
worden gezogen.
• De lucht mag niet worden
afgevoerd via een kanaal dat
als rookkanaal wordt gebruikt
voor apparaten op gas of met
andere brandstoffen.
• Een beschadigd netsnoer
moet worden vervangen
door de producent, een
erkend servicecentrum of
een gekwalificeerd technicus
om gevaarlijke situaties te
voorkomen.
• Sluit de stekker van het
apparaat op een toegankelijk
stopcontact aan dat voldoet
aan de geldende normen.
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• Wat betreft de te
treffen technische en
veiligheidsmaatregelen voor
de rookgasafvoer, is het
belangrijk om de regels die
door de plaatselijke overheden
zijn bepaald nauwgezet te
volgen.
LET OP: verwijder
de beschermfolie
alvorens het apparaat te
installeren.
• Gebruik alleen schroeven en
kleine onderdelen die bij het
apparaat zijn geleverd.
LET OP: indien
de schroeven of
bevestigingselementen
niet volgens deze
aanwijzingen worden
geïnstalleerd, kunnen
elektrische gevaren
ontstaan.
• Kijk niet direct in het licht
door optische apparaten
(verrekijker, vergrootglas,
enz.).
• De reiniging en het onderhoud
mogen niet door kinderen
worden uitgevoerd zonder het
toezicht van een volwassene.
• Kinderen moeten worden
gecontroleerd om er zeker
van te zijn dat ze niet met het
apparaat spelen.
• Dit apparaat is niet geschikt
voor personen (inclusief
kinderen) met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of
geestelijke vermogens, of
zonder ervaring en kennis,

tenzij ze onder toezicht staan
en worden geïnstrueerd over
een veilig gebruik van het
apparaat door een persoon
die verantwoordelijk is voor
hun veiligheid.
• Dit apparaat mag worden
gebruikt door kinderen ouder
dan 8 jaar en door personen met
een lichamelijke, zintuiglijke
of geestelijke beperking, of
zonder de nodige ervaring
en kennis, mits ze onder
toezicht staan en voldoende
geïnstrueerd zijn over een
veilig gebruik van het apparaat
en ze de daaruit voortvloeiende
gevaren begrijpen. Het moet
kinderen verboden worden
met het apparaat te spelen.
LET OP: Het apparaat
en de toegankelijke delen
worden heet tijdens het
gebruik.
Raak de verwarmingselementen
niet aan.
Houd kinderen jonger dan 8 jaar
uit de buurt, tenzij ze constant
onder toezicht staan.
• Reinig en/of vervang de filters
na de aangegeven periode
(brandgevaar). Zie paragraaf
Reiniging en onderhoud.
• Het is aanbevolen om een
goede ventilatie van de ruimte
te garanderen wanneer het
apparaat wordt gebruikt met
apparaten op gas of met
andere brandstoffen (niet van
toepassing op apparaten die
de lucht alleen in de ruimte

laten hercirculeren).
• LET OP: Als het oppervlak
barsten vertoont, moet
het apparaat worden
uitgeschakeld om een
mogelijke elektrische schok
te voorkomen.
• Schakel het toestel niet in als
het oppervlak gebarsten is of
als er zichtbare schade is in
de dikte van het materiaal.
• Raak het apparaat niet aan
met natte lichaamsdelen.
• Reinig het product niet met
stoomapparaten.
• Leg
geen
metalen
voorwerpen, zoals messen,
vorken, lepels en deksels
op het oppervlak van de
kookplaat, omdat ze heet
kunnen worden.
• Schakel het element van de
kookplaat na gebruik uit met
de desbetreffende bediening
en vertrouw niet op de
pandetector.
• LET OP: Koken zonder
toezicht op een kookplaat met
vet en olie kan gevaarlijk zijn en
brand veroorzaken. Probeer
NOOIT vuur met water te
doven. Zet daarentegen
het apparaat uit en smoor
het vuur, bijvoorbeeld door
het met een deksel of een
branddeken af te dekken.
• LET OP: Het kookproces moet
onder toezicht plaatsvinden.
Een kort kookproces moet
constant onder toezicht staan.
• Het apparaat is niet
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•
•

•
•

bestemd om met een
externe timer of met apart
afstandsbedieningssysteem
te werken.
LET OP: Brandgevaar: Leg
geen voorwerpen op de
kookvlakken.
Het apparaat moet zodanig
worden geïnstalleerd dat het
van de elektrische voeding
kan worden losgekoppeld met
een meerpolige schakelaar
met een openingsafstand
tussen de contacten (3 mm)
die de complete loskoppeling
garandeert bij overspanning
van categorie III.
Het apparaat mag niet aan
weersinvloeden worden
blootgesteld (regen, zon).
De ventilatie van het apparaat
moet aan de instructies van
de producent voldoen.

2. GEBRUIK

• Het afzuigapparaat is
uitsluitend ontworpen voor het
verwijderen van kookgeuren
bij huishoudelijk gebruik.
• Gebruik het apparaat nooit
voor andere doeleinden dan
waarvoor het bedoeld is.
• Controleer frituurpannen
tijdens het gebruik:
oververhitte olie kan vlam
vatten.
• Schakel het apparaat
niet in met een externe
timer of een apart
afstandsbedieningssysteem.
• Het apparaat mag niet
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achter een sierdeur
worden geïnstalleerd om te
voorkomen dat deze heet
wordt.
• Klim niet op het apparaat om
schade te voorkomen.
• Plaats geen warme pannen
op het frame om de
siliconenverbindingen niet te
beschadigen.
• Snijd of bereid de
levensmiddelen niet op het
oppervlak en laat er geen
harde voorwerpen op vallen.
Schuif geen pannen of eet- en
drinkgerei over het oppervlak.

3. R
 EINIGING EN
ONDERHOUD

• Het geurfilter met actieve koolstof ‘U’
(raadpleeg de montage-instructies) kan
worden geregenereerd. Het geurfilter met
actieve koolstof kan om de 3-4 maanden
worden gewassen en geregenereerd (of
vaker bij een intensief gebruik van de
afzuigkap) tot maximaal 8 regeneratiecycli
(bij zeer intensief gebruik is het aanbevolen
het filter niet meer dan 5 cycli te gebruiken).
Wend u tot de klantenservice om een nieuw
filter ‘U’ te bestellen.

• Regeneratieprocedure:

• In de afwasmachine wassen op een MAX.
temperatuur van 70° of met de hand
afwassen met warm water zonder gebruik
te maken van schuursponsjes (geen
reinigingsmiddelen gebruiken!).
• In de oven drogen gedurende 2 uur op een
MAX temperatuur van 70° (het is aanbevolen
om de gebruikshandleiding en de montageinstructies van uw oven aandachtig te lezen).

• Vetfilters Z: De filters moeten om
de 2 maanden van gebruik worden
schoongemaakt, of vaker bij zeer intensief
gebruik. Ze kunnen in de vaatwasmachine
worden gewassen. De roosters niet in de
vaatwasmachine wassen.

Algemene aanbevelingen

• Gebruik nooit schuursponsjes, staalwol, zoutzuur
of andere producten die krassen of sporen op
het oppervlak kunnen achterlaten.
• Voedsel dat per ongeluk op het oppervlak, de
functionele of esthetische elementen van de
kookplaat valt of erop blijft liggen, mag niet
worden geconsumeerd.

Reiniging van het apparaat

• Maak de kookplaat na elk gebruik
schoon om te voorkomen dat eventuele
voedselresten verbranden. Het verwijderen
van aangekoekt en verbrand vuil vereist
meer inspanning.
• Gebruik voor het reinigen van het
dagelijkse vuil een zachte doek of spons
en een geschikt schoonmaakmiddel.
Volg de aanbevelingen van de producent
met betrekking tot de te gebruiken
schoonmaakmiddelen. Het is aanbevolen
beschermende schoonmaakmiddelen te
gebruiken.
• Verwijder aangekoekt vuil, bijv. overgekookte
melk, met een schaper voor glaskeramische
kookplaten als de kookplaat nog warm is.
Volg de aanbevelingen van de producent met
betrekking tot de te gebruiken schraper.
• Verwijder suikerhoudend voedsel, bijv.
overgekookte jam, met een schraper voor
glaskeramische kookplaten als de kookplaat
nog warm is. Zo niet, dan kunnen de resten
het glaskeramische oppervlak beschadigen.
• Verwijder eventueel gesmolten plastic met
een schraper voor glaskeramische kookplaten
als de kookplaat nog warm is. Zo niet,
dan kunnen de resten het glaskeramische
oppervlak beschadigen.
• Verwijder kalkvlekken met een kleine
hoeveelheid van een antikalkoplossing, bijv.
azijn of citroensap, zodra de kookplaat is
afgekoeld. Maak hem daarna weer schoon
met een vochtige doek.

4. VEREISTEN VOOR HET
		KEUKENMEUBILAIR

• De kookplaat is bedoeld voor inbouw in het
keukenwerkblad boven een keukenmodule
met een breedte van 600 mm of meer.
• Als het apparaat op brandbaar materiaal
wordt gemonteerd, moeten de richtlijnen
en de normen met betrekking tot
laagspanningsinstallaties en brandbeveiliging
nauwgezet worden opgevolgd.
• Bij de inbouwunits moeten de componenten
(kunststof materialen en gefineerd hout)
worden gemonteerd met hittebestendige lijm
(min. 100 °C): het gebruik van ongeschikte
materialen en lijm kan vervormingen en
loslatingen veroorzaken.
• De keukenmodule moet over voldoende
ruimte beschikken voor de elektrische
aansluitingen van het apparaat. Kastmodules
boven het apparaat moeten op een
zodanige afstand worden geïnstalleerd dat er
voldoende ruimte overblijft om comfortabel te
werken.
• Het gebruik van sierranden van hardhout
rondom het werkblad achter het apparaat is
toegestaan, mits de minimale afstand altijd
gelijk blijft aan hetgeen in de installatieafbeeldingen is weergegeven.
• De minimale afstand tussen het gemonteerde
apparaat en de achterwand is aangegeven
in de installatie-afbeelding van het
inbouwapparaat (150 mm voor de zijwand,
40 mm voor de achterwand en 500 mm voor
eventuele bovenkasten).
• Om te voorkomen dat er vloeistoffen tussen
de rand van de kookplaat en het werkblad
infiltreren, moet de bijgeleverde kleefpakking
op de hele buitenrand van de kookplaat
worden aangebracht, voordat de installatie
wordt uitgevoerd.

5. ELEKTRISCHE
AANSLUITING

• De elektrische aansluitingen dienen door
een gespecialiseerd elektricien tot stand te
worden gebracht.
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• Dit apparaat heeft een Y-aansluiting, en dus
is een neutrale draad nodig. Het netsnoer
moet minstens van het type H05VV-F
zijn. EENFASE, TWEEFASE en DRIEFASE
aansluiting: min. doorsnede van de geleiders:
2,5 mm². Buitendiameter van het netsnoer:
min 7 mm - max 15 mm.
• De aansluitklemmen zijn toegankelijk door de
afdekking van de aansluitkast te verwijderen.
• Controleer of de eigenschappen van
de elektrische huisinstallatie (spanning,
maximaal vermogen en stroom) compatibel
zijn met die van het apparaat.
• Sluit het apparaat aan zoals in het schema
is aangetoond (in overeenstemming met de
referentienormen voor de netspanning die op
nationaal niveau gelden).
• Het is raadzaam het netsnoer H05V2V2-F
van 5 x 2,5 mm² te gebruiken.
Als u het netsnoer H05V2V2-F van 5 x
2,5 mm² gebruikt, houd u dan aan de
volgende instructies: scheid voor de driefase
aansluiting de 2 draden en verwijder de
blauwe kabelmantels van de grijze draden.

6. AFVOEREN

• Het symbool
op het product of op het
verpakkingsmateriaal geeft aan dat het
product niet mag worden behandeld als
huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet
het worden afgeleverd bij een verzamelplaats
voor de recycling van elektrische en
elektronische apparaten. Door ervoor
te zorgen dat het product correct wordt
afgevoerd, helpt u mogelijke negatieve
gevolgen voor het milieu en de menselijke
gezondheid te voorkomen. Neem voor meer
informatie over de behandeling, terugwinning
en recycling van dit product contact op
met het bevoegde gemeentekantoor, de
huisvuilophaaldienst of de winkel waar u het
product heeft gekocht.
• Het apparaat voldoet aan de richtlijn
2012/19/EU betreffende de vermindering
van gevaarlijke stoffen in elektrische en
elektronische apparaten en de verwerking
van het afval.
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7. BEDIENINGEN

Druk 2 seconden op de On/Off-toets

om de functies van de kookplaat in te

schakelen en te activeren. Alle digits tonen

. En die van de timer ' C L '.

Nu is de kookplaat ingeschakeld, maar alle kookzones en de afzuigkap hebben
vermogensstand nul. Als de kookplaat 20 seconden ongebruikt blijft, gaat hij
automatisch uit.
Let op: Om veiligheidsredenen is het altijd mogelijk de kookplaat uit te schakelen met
de On/Off-toets
.
Let op: Op het bedieningspaneel zijn alle selecteerbare functies altijd verlicht/zichtbaar
en alleen deze functies kunnen worden geactiveerd.
Waarschuwingen voor de installateur: Controleer en wijzig eventueel de instelling
van het vermogen van de kookplaat. Zie paragraaf ' Menu Installateur (Instelling
vermogen kookplaat) “.
De standaard instelling van de kookplaat is ingesteld op een absorptie van 7,4 Kw.
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7.1 Soorten bedieningen

Bedieningszone
timer

Bedieningen
kookzone
linksachter

Bedieningen
kookzone
rechtsachter

Bedieningen
kookzone
linksvoor

Bedieningen
kookzone
rechtsvoor

Bedieningszone
afzuiginrichting

Vermogensbalk

De bedieningen van de kookzones, de afzuiginrichting en de timer kunnen worden
ingeschakeld door op de referentiedigit
te drukken.
De bevestiging wordt gegeven door het intens oplichten van de digit.
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7.2 Bedieningen

Bedieningen

Beschrijving
Selectie bedieningen kookzone
Druk 2 seconden op de On/Off-toets
.
De kookzones worden ingeschakeld door op de digit
van
de referentiezone te drukken. De bevestiging wordt gegeven
door het intens oplichten van de bijbehorende digit.
Het symbool
geeft aan dat de timer van de geselecteerde
zone actief is (zie de functie 'Timer van de kookzones').
Selectie bedieningen afzuiginrichting
Druk 2 seconden op de On/Off-toets
.
De bedieningen van de afzuigkap kunnen worden
geselecteerd door op de referentiedigit
te drukken. De
bevestiging wordt gegeven door het intens oplichten van de
bijbehorende digit.
Het symbool
geeft aan dat de timer van de functies van
de afzuigkap actief is.
Het symbool
signaleert het onderhoud/reiniging van het
vetfilter na 100 gebruiksuren.
Het symbool
signaleert het onderhoud van het (geur)filter
na 200 gebruiksuren.
Selectie vermogensstand kookzones en/of snelheid
afzuiginrichting
Druk 2 seconden op de On/Off-toets
.
Selecteer de digit van de afzuigkap of die van één van de 4
kookzones.
De vermogensstand van de kookzones of de snelheid van de
afzuiginrichting kan worden verhoogd of verlaagd door direct
op de gewenste waarde te drukken, of door met uw vinger
van rechts naar links of andersom te vegen, afhankelijk van
het feit of u de ingestelde waarde wilt verhogen of verlagen.
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Selectie bedieningen timer
Druk 2 seconden op de On/Off-toets

.

Selecteer de bedieningszone van de timers van de kookzones
en van de afzuiginrichting die standaard 'C L ' toont (zie de
functies van de timer).
Het symbool
aan

geeft de toets voor de veiligheidsfuncties

(zie 'Toetsenblokkering (reiniging)'.
Als de kookplaat/afzuiginrichting wordt aangezet, wordt de
afzuigkap standaard in de automatische modus ingeschakeld
en gaat de led
fel branden. De afzuigkap treedt in werking
als de vermogensstand van de kookzones hoger is dan '1'.
De afzuigkap wordt uitgeschakeld door op de led
te
drukken. Dit wordt bevestigd door de verandering van de
intensiteit van de led, van fel naar gedempt. De afzuigkap
wordt ook uitgeschakeld door op een waarde hoger dan '1'
op de vermogensbalk te drukken. Dit wordt bevestigd door
de verandering van de intensiteit van de led , van fel naar
gedempt.
De afzuigkap wordt weer geactiveerd door op de led
drukken die fel gaat branden.

te

Functie voor PAUZE en HERSTART.
In combinatie met andere toetsen kan hiermee het gebruikersmenu
worden geopend.
Ontdooifunctie ontdooit levensmiddelen of smelt boter, chocolade
of honing enz. zachtjes
In combinatie met andere toetsen kan hiermee het menu van
de installateur worden geopend.
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7.3 Functies
Functie

Beschrijving
Hiermee kunnen de instellingen van de kookplaat worden
vergrendeld om onbedoelde wijzigingen te verhinderen.

Inschakeling: druk zonder pannen op de kookzones 3 seconden op
één van de 4 digits van de kookzones, laat hem los en veeg met uw
vinger van 0 naar 9 over de vermogensbalk, de zichtbare animatie
Toetsenblokkering volgend. De bevestiging wordt gegeven als alle digits
tonen.
(Veiligheid van
De beschreven handelingen moeten binnen 10 seconden worden
kinderen)
uitgevoerd.
Uitschakeling: druk 3 seconden op één van de 4 digits van de
kookzones, laat hem los en veeg met uw vinger van 9 naar 0 over
de vermogensbalk, de zichtbare animatie volgend.
De beschreven handelingen moeten binnen 10 seconden worden
uitgevoerd.
Hiermee kunnen de instellingen van de kookplaat gedurende 15
seconden worden vergrendeld voor een snelle reiniging.
Inschakeling: druk tegelijk op de digits
van de kookzones
Toetsenblokkering
rechtsvoor en linksvoor. Het display van de bedieningszone van
(reiniging)
de timer telt af vanaf 15 seconden en
gaat branden.
Uitschakeling: druk op
of wacht tot de 15 seconden zijn
verstreken.
Aftellen met wekker voor de geprogrammeerde uitschakeling van
elke kookzone.
Inschakeling: selecteer bij ingeschakelde kookplaat één van de 4
kookzones en selecteer een waarde op de vermogensbalk.

Timer van de
kookzones

Druk afzonderlijk op de digits van de bedieningszone van de
timer, stel de waarden apart in door ze op de vermogensbalk te
kiezen (Minimaal 1 minuut - Maximaal 99 minuten).
De bevestiging vindt plaats nadat de kookzone 10 seconden
ongebruikt is gebleven.
Het display van de bedieningszone van de timer telt af, als dit
is ingesteld, anders wordt standaard ' C L ' getoond. Alle zones
kunnen een ingestelde timer hebben en het display toont altijd
de kookzone met de kortste resterende tijd.
Herhaal de handelingen om de waarde van de timer te wijzigen.
Uitschakeling: stel de waarden van de timer in op 0 of druk op
.
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Aftellen met wekker voor algemeen gebruik.
Inschakeling: druk bij ingeschakelde kookplaat en zonder pannen
afzonderlijk op de digits van de bedieningszone van de timer,
stel de waarden apart in door ze op de vermogensbalk te kiezen
Timer (algemeen) (Minimaal 1 minuut - Maximaal 99 minuten).
Het display van de bedieningszone van de timer telt af, als dit is
ingesteld, anders wordt standaard ' C L ' getoond.
Uitschakeling: stel de waarden van de timer op 0 in of druk
tweemaal bij uitgeschakelde kookplaat op
.

Warmhoudfunctie

Inschakeling: selecteer één van de 4 kookzones en druk op de
toets
.
De digit van de geselecteerde zone toont
Uitschakeling: druk op de toets

of druk op

.

Zowel de kookzones als de afzuigkap kunnen met extra
vermogen worden ingesteld.
Turbofunctie

Inschakeling: druk zowel voor de afzuigkap als voor de
kookzones 2 maal op de '9' op de vermogensbalk. De
desbetreffende digit toont .
Uitschakeling: selecteer één van de andere mogelijke waarden
op de vermogensbalk.
Selecteer één van de 4 kookzones en druk 3 seconden op de
gekozen waarde op de vermogensbalk (van 1 tot 8)
De kookplaat heeft gedurende 15 seconden een piek tot aan het
maximale vermogen en gaat daarna voor een bepaalde tijd naar
de ingestelde vermogensstand, voordat hij wordt uitgeschakeld
(zie onderstaande tabel).
Het display toont ' A ' + de geselecteerde waarde.

Snelopwarmfunctie
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1 ->
2 ->
3 ->
4 ->
5 ->
6 ->
7 ->
8 ->
9 ->
P ->

40 seconden
72 seconden
120 seconden
176 seconden
256 seconden
432 seconden
120 seconden
192 seconden
niet beschikbaar
niet beschikbaar

Deze functie bevriest alle instellingen van de kookplaat gedurende
ongeveer 10 minuten, als de gebruiker genoodzaakt is om voor een
korte tijd afwezig te zijn.

Functie
Pauze + Herstart

Tijdens de pauze:
- Geen enkele kookzone absorbeert energie.
- Alle timers zijn gestopt.
- De functies 'Turbo' en 'Snel opwarmen' zijn uit
Na 10 minuten hervat de kookplaat alle eerder ingestelde acties.
Inschakeling: druk minstens 1 seconde op de toets
geven
aan

, alle digits

Uitschakeling: druk minstens 1 seconde op de toets
, totdat hij
knippert en druk binnen 10 seconden op een willekeurige andere
toets.
Met deze functie kunnen alle instellingen van de kookplaat
worden hersteld in geval van een onbedoelde uitschakeling of een
plotselinge stroomuitval.
Recall-functie

Als de uitgeschakeld kookplaat binnen 6 seconden weer wordt
ingeschakeld met de toets , knippert de toets
gedurende 6
seconden. Druk op de toets om de eerder ingestelde functies te
herstellen. Dit alles wordt bevestigd met een pieptoon.
Als de uitgeschakelde kookplaat binnen 6 seconden weer wordt
ingeschakeld, worden de eerder ingestelde functies automatisch
hersteld.
Met deze functie kunnen 2 kookzones worden gekoppeld, zodat
ze als één grote kookzone kunnen worden bediend. Hierdoor
kunnen pannen met een grotere bodem worden gebruikt.

Brugfunctie

Inschakeling: druk bij ingeschakelde kookplaat tegelijk op de
gewenste toetsen om de 2 kookzones te selecteren waarmee u
de brug wilt vormen, totdat een digit
toont om aan te geven
dat de functie is ingeschakeld.
De andere digit dient ervoor om de vermogensstand in te
schakelen.
Let op: De linker kookzones kunnen niet aan de rechter
kookzones worden gekoppeld en omgekeerd.
Uitschakeling: druk tegelijk op de toetsen waarmee u de brug
heeft gevormd totdat het symbool
verdwijnt.

Functie
Automatische
pandetectie

Als op één van de kookzones een pan wordt gezet, detecteert
de kookplaat hem automatisch en schakelt de bijbehorende digit
op het hoogste vermogen in en toont .

Restwarmteindicatie

De restwarmte-indicatie is een veiligheidskenmerk om aan te
geven dat het oppervlak van de kookzone nog een temperatuur
van 60°C of hoger heeft en brandwonden kan veroorzaken als
hij met blote handen wordt aangeraakt.
Op de digit van de bijbehorende kookzone wordt
getoond.
101

7.4 Bedieningen afzuiginrichting

Symbool timer
Zodra de digit van de afzuiginrichting is geselecteerd, drukt u op de digits van het timerbeheer om
het aftellen in te stellen.
Symbool voor onderhoud van het vetfilter
De signalering voor de reiniging van het vetfilter wordt weergegeven met de led
ingeschakeld.

'9'

en is altijd

Druk op de vermogensbalk op ' 9 ' voor de instelling van de HOGE SNELHEID 1. De
inschakeling van deze snelheid is ingesteld op 10 minuten. Na deze tijd keert het systeem
automatisch terug naar de eerder ingestelde snelheid. De functie wordt uitgeschakeld door
een andere snelheid te selecteren.
Druk tweemaal op de vermogensbalk op ' 9 ' voor de instelling van de HOGE SNELHEID 2.
De inschakeling van deze snelheid is ingesteld op 5 minuten. Na deze tijd keert het systeem
automatisch terug naar de eerder ingestelde snelheid. De functie wordt uitgeschakeld door
een andere snelheid te selecteren.

Delay

Deze functie is alleen beschikbaar als de automatische modus wordt uitgeschakeld. De
automatische modus wordt uitgeschakeld door op
te drukken.
Druk op de digit van de afzuiginrichting en stel een snelheid in op de vermogensbalk.
Druk op de digit voor het timerbeheer die 'CL' toont, maar die overgaat op het aftellen, reeds
ingesteld op 15 minuten.
Symbool voor onderhoud van het koolstoffilter
• De afzuigkap is standaard ingesteld in de afzuigmodus. Druk op de Aan/Uit-knop. Druk,
zonder belasting, op de Digit van de bedieningen van de afzuigkap om de afzuigkap in te
schakelen. Druk opnieuw 5 seconden op de Digit voor:
Activering van het koolstoffilter:
• Het symbool van het koolstoffilter (geurafscheider) licht gedurende 1 seconde op en het
apparaat geeft een dubbele pieptoon.
Deactivering van het koolstoffilter:
• Het symbool van het koolstoffilter (geurafscheider) knippert twee keer en het apparaat geeft
een dubbele pieptoon.
Reset en reactivering van de filters
• Na 200 bedrijfsuren van het koolstoffilter en 100 bedrijfsuren van het vetfilter gaan de betreffende
pictogrammen branden om aan te geven dat het aangegeven filter moet worden onderhouden.
Ga na het uitvoeren van onderhoud aan het filter met een uitgeschakelde kookplaat als volgt te werk:
• De kookplaat Aan/Uit zetten
• Druk op de Digit van de bedieningen van de afzuigkap
om de genummerde balk te activeren.
• Druk ten minste 5 seconden op toets "A" en wacht op de bevestiging van de reset, die wordt
aangegeven met een dubbele pieptoon en het verdwijnen van het symbool.
• Indien de bevestiging van de reset (dubbele pieptoon en verdwijnen van het symbool) niet binnen
6 seconden plaatsvindt, dient u de kookplaat uit te schakelen en de procedure vanaf het begin te
herhalen.
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7.5 Gebruikersmenu (aanpassingen)

Het gebruikersmenu dient ervoor om de signaleringen van de kookplaat naar believen
van de gebruiker in te stellen. Het gaat hierbij om zowel akoestische (toon en
volume) als visuele signaleringen.
Druk op de toets
.
Druk binnen 3 seconden opnieuw op de toets
- Het symbool

.

verschijnt.

- Houd de toets
ingedrukt en druk één voor één kloksgewijs op de 4 digittoetsen van
de kookzones ( ), beginnend aan de linkerkant.
Elke druk wordt gesignaleerd door een pieptoon en als de toets
wordt losgelaten, ziet
u het volgende:
Op de digit van de kookzone linksachter verschijnt afwisselend
2 en 7 die de menucode aangeeft (zie onderstaande tabel).

en een nummer tussen

Op de digit van de kookzone linksvoor verschijnt een nummer dat afhankelijk is van de
waarden die bij de keuze zijn aangegeven (zie onderstaande tabel).
Druk op de digit van de kookzone linksachter en op een nummer tussen 2 en 7 op de
vermogensbalk om naar het instellingenmenu te gaan (Zie onderstaande tabel).
Zodra de juiste waarde is ingesteld, moet deze worden bevestigd door de toets
ingedrukt te houden tot de bevestiging.

Menucode

Beschrijving

Waarde

U4

Menu voor het volumebeheer van de
toetstoon.
Menu voor het volumebeheer van de
alarmtoon.
Menu voor het beheer van de lichtsterkte
van het display.

U5

Menu voor het beheer van de aftel-animatie.

0 - 1

U6

Menu voor pandetectiefunctie altijd actief.

0 - 1

U7

Menu voor het beheer van het
geluidssignaal na het aftellen.

U2
U3

0 - 1 - 2 - 3
0 - 1 - 2 - 3
Max. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 Min.

0 - 1 - 2
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7.6 Menu installateur (Instelling vermogen kookplaat)

Bij de eerste aansluiting op het elektriciteitsnet in de woning moet de installateur het
vermogen van de kookpitten van de kookplaat instellen, rekening houdend met de
werkelijke mogelijkheden en capaciteiten van het elektriciteitsnet.
Als dit niet nodig is, kan de kookplaat direct worden ingeschakeld met de toets
,
volg anders onderstaande handelingen om het menu te openen.
Bij de eerste voedingsspanning naar het apparaat knippert het symbool .
Houd de toets
ingedrukt en druk één voor één tegen de klok in op de 4 digittoetsen
van de kookzones ( ), beginnend aan de rechterkant.
Elke druk wordt gesignaleerd door een pieptoon en als de toets
wordt losgelaten, ziet
u het volgende:
Op de digit van de kookzone linksachter verschijnt afwisselend
Op de digit van de kookzone linksvoor verschijnt

en

.

.

Druk op de digit van de kookzone linksachter en op nummer 8 op de vermogensbalk om
naar het instellingenmenu te gaan. Deze handeling wordt bevestigd door de verandering
van de weergave van ( en ) in ( en ).
Nu bent u in het menu voor de instellingen van het vermogen van de kookplaat.
Druk op de digit van de kookzone linksvoor en selecteer één van de weergegeven
waarde in de vermogensbalk (0-1-2-3) volgens onderstaande tabel.
Zodra de juiste waarde is ingesteld, moet deze worden bevestigd door de toets
ingedrukt te houden tot de bevestiging.

Kw
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0

7,4 Kw

1

4,5 Kw

2

3,5 Kw

3

2,8 Kw

Vermogensregelingsfunctie

Dit product is voorzien van een elektronisch bestuurde vermogensregelingsfunctie. De
vermogensregelingsfunctie detecteert de afgifte van het maximale vermogen van 3,7 kW/16 A voor
de gecombineerde kookelementen (fasen rechter- en linkerkant), waardoor de stroomverdeling wordt
geoptimaliseerd en het inductiesysteem niet wordt overbelast.
Daarom wordt het totale vermogen continu bewaakt en zo nodig verminderd. Als het gevraagde totale
vermogen niet kan worden geleverd, vermindert een controle-element standaard het vermogen van
een ander kookelement naar een stand net eronder op de desbetreffende vermogenscurve, zodat de
stroomopname van 16 A niet wordt overschreden.
In dit geval detecteert de generator de laatste bediening met de hoogste prioriteit die door de
gebruikersinterface is verzonden en vermindert zo nodig de eerder geactiveerde instellingen voor een
ander kookelement.
De vermogensregelingsfunctie wordt in eerste instantie ook geactiveerd als een pan op het
kookelement wordt gedetecteerd.
Bijvoorbeeld:
Als in dezelfde fase (fasen rechter- en linkerkant) de boostfunctie (boost) (P) in een kookzone
wordt geselecteerd, dan mag automatisch de andere kookzone de vermogensstand 5 niet tegelijk
overschrijden.
Dit aspect is variabel, afhankelijk van de beperking die op het apparaat is ingesteld (zie paragraaf 7.6).

Hoe werken inductiekookzones

Inductiekookplaten werken heel anders dan
traditionele kookplaten of kookplaten met
metalen platen. De inductiespiraal onder
de glaskeramische plaat creëert snel een
magnetisch veld met hoge variabiliteit die de
magnetiseerbare bodem van de pan direct
opwarmt. De glaskeramische plaat wordt alleen
opgewarmd door de warme pan. Als de pan
van de kookzone wordt afgehaald, stopt de
stroomtoevoer onmiddellijk.

Pandetectie

Elke kookzone heeft een pandetectiesysteem.
Het pandetectiesysteem herkent pannen met een
magnetiseerbare bodem die geschikt zijn voor
gebruik op inductiekookplaten.
Als de pan tijdens de werking wordt weggehaald,
of als een ongeschikte pan wordt gebruikt,
knippert het display naast het staafdiagram met
het symbool
.
Als er geen pannen op de kookzone zijn
geplaatst tijdens de pandetectietijd van 20
seconden:
- De kookzone gaat na 20 seconden automatisch
uit.
Het display van elke kookzone toont
.

Pannen
Geschikte pannen

Alleen pannen met een volledig magnetiseerbare
bodem zijn geschikt voor het koken op een
inductiekookplaat.
Een magneet hecht aan elk punt van de hele
bodem van de pan.

Pannen die geschikt zijn voor het koken
op inductie
De pannen die op inductiekookplaten moeten
worden gebruikt, moeten van metaal zijn,
magnetische eigenschappen hebben en een
voldoende grote basis hebben.

Geschikte pannen:

- Pannen in geëmailleerd staal met een dikke
bodem.
- Pannen in gietijzer met geëmailleerde bodem
- Pannen in meerlagig rvs, ferritisch roestvrij staal
en aluminium met speciale bodem.

Niet-geschikte pannen:

- Pannen en braadpannen van koper, roestvrij
staal, aluminium, vuurvast glas, hout, keramiek
en aardewerk.
- Breng een magneet in de buurt van de
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Aanwijzingen voor energiebesparing

bodem om te zien of een pan geschikt is: als
de magneet wordt aangetrokken, is de pan
geschikt voor het koken op inductie. Als u niet
over een magneet beschikt, kunt u de pan
vullen met een kleine hoeveelheid water, de
pan op een kookzone zetten en de kookzone
inschakelen. Als op het display het symbool
verschijnt, is de pan niet geschikt.

- De diameter van de bodem van de pan moet
overeenstemmen met de diameter van de
kookzone.
ENERGY
SAVING

Let op: gebruik uitsluitend pannen met een
perfect platte bodem die geschikt is voor
inductiekookzones. Het gebruik van pannen met
een onregelmatige bodem kan de efficiëntie van
het warmtestralingssysteem ondermijnen en kan
de pandetectie op de kookzone verhinderen.

Geluiden tijdens het koken

De pannen kunnen geluiden voortbrengen tijdens
het koken. Dit duidt niet op een storing en heeft
geen invloed op de werking van het apparaat.
Het geluid is afhankelijk van welk type pan wordt
gebruikt. Als het geluid erg lastig is, kan het
handig zijn om van pan te veranderen.
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ENERGY
SAVING

- Controleer bij aankoop van een pan of de
aangegeven diameter overeenstemt met de
diameter van de bodem of met die van de
bovenkant van de pan, omdat de bovenkant
van de pan doorgaans groter is dan de bodem.
- Bij het bereiden van gerechten met lange
bereidingstijden kunnen tijd en energie worden
bespaard door een hogedrukpan te gebruiken.
Deze bereidingswijze zorgt er bovendien voor
dat de vitamines in het voedsel bewaard blijven.
- Controleer of er voldoende vloeistof in de
hogedrukpan zit. Als de hoeveelheid vloeistof
niet voldoende is en de pan oververhit raakt,
kan schade aan de hogedrukpan en aan de
kookzone worden veroorzaakt.
- Bedek de pannen zo mogelijk altijd met een
geschikte deksel.
- Kies een pan die geschikt is voor de te bereiden
hoeveelheid voedsel. Het gebruik van grote
pannen die maar gedeeltelijk gevuld zijn, leidt
tot energieverspilling.

Kookzone

210 mm × 190 mm (enkel)

ENERGY
SAVING

Bodem van de pan
Ø min (aanbevolen)

Ø max (aanbevolen)

110 mm

145 mm

Normale werkingsgeluiden van de kookplaat
De inductietechnologie is gebaseerd op de
creatie van elektromagnetische velden. Deze
elektromagnetische velden genereren warmte
direct op de bodem van de pan. Pannen en
koekenpannen kunnen verschillende geluiden of
trillingen veroorzaken, afhankelijk van de manier
waarop ze vervaardigd zijn.
Deze geluiden zijn hieronder beschreven:
Zacht gezoem (zoals het geluid van een
transformator)
Dit geluid wordt geproduceerd als op een hoge
warmtestand wordt gekookt en wordt veroorzaakt
door de hoeveelheid energie die van de
kookplaat naar de pannen wordt overgebracht.
Het geluid stopt of wordt minder als de
warmtestand wordt verlaagd.
Zacht gesis
Dit geluid wordt geproduceerd als de pan
leeg is en het stopt als de pan met water of
levensmiddelen wordt gevuld.
Geknetter
Dit geluid treedt op bij pannen die uit vele
gelaagde materialen bestaat en wordt
veroorzaakt door de trillingen van de
oppervlakken waar de verschillende materialen
met elkaar in aanraking komen. Het geluid is
afkomstig van de pannen en kan variëren op
basis van de hoeveelheid en het bereidingstype
van het voedsel.
Hard gesis
Dit geluid treedt op bij pannen die bestaan uit
verschillende gelaagde materialen en bovendien
wanneer deze op het hoogste vermogen worden
Vermogensstand

gebruikt en ook op twee kookzones. Het geluid
stopt of wordt minder als de warmtestand wordt
verlaagd
Geluiden van de ventilator
Voor een juiste werking van het elektronisch
systeem moet de temperatuur van de kookplaat
worden geregeld. Hiervoor is de kookplaat
uitgerust met een koelventilator die wordt
ingeschakeld om de temperatuur van het
elektronische systeem te verlagen en te regelen.
Het kan gebeuren dat de ventilator blijft werken
zodra het apparaat wordt uitgeschakeld als nog
een te hoge temperatuur van de kookplaat wordt
gedetecteerd.
Ritmische geluiden die lijken op het getik van
een klok
Dit geluid treedt alleen op als minstens 3
kookzones zijn ingeschakeld en het verdwijnt of
wordt minder als er één wordt uitgeschakeld.
De beschreven geluiden zijn een normaal
kenmerk van de inductietechnologie en mogen
dus niet als defecten worden beschouwd.
Inschakeling van het apparaat
Houd
ingedrukt om het apparaat in te
schakelen.
- Alle displays van de vermogensstanden
tonen '0'.
- Als er geen andere selecties worden verricht,
gaat het apparaat om veiligheidsredenen na
20 seconden uit.
Selectie van een kookzone
Druk op de referentiedigit van één of meerdere
kookzones en stel de vermogensstand in.

Kookmethode

Te gebruiken voor

1

Smelten, zachtjes opwarmen

Boter, chocolade, gelatine, sauzen

2

Smelten, zachtjes opwarmen

Boter, chocolade, gelatine, sauzen

3

Weken

Rijst

4

Doorkoken, slinken, stoven

Groenten, aardappels, sauzen, fruit,
vis

5

Doorkoken, slinken, stoven

Groenten, aardappels, sauzen, fruit,
vis

6

Doorkoken, smoren

Pasta, soep, gestoofd vlees

7

Zachtjes bakken

Rösti, omelet, gepaneerde en
gebakken gerechten, worst

8

Bakken, frituren in veel olie

Vlees, patat

9

Snel bakken op hoge temperatuur

Biefstuk

P

Snel opwarmen

Water koken
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Uitschakelen van een kookzone
Raak de '0' van de vermogensbalk aan.
- Als er geen andere selecties worden verricht
en de andere kookzones uit zijn, wordt het
apparaat na 20 seconden uitgeschakeld.
Uitschakeling van de kookplaat
Raak
een aantal seconden aan om de
kookplaat uit te schakelen.
- Als er geen andere selecties op het display
worden verricht en alle kookzones uit zijn, wordt
het apparaat na 20 seconden uitgeschakeld.
Restwarmte-indicator
Als een kookzone is uitgeschakeld, maar nog
warm is, blijft op het paneel de letter 'H' branden
om gevaar voor brandwonden aan te geven.
Ontdooi-instellingen
Met de ontdooifunctie is het mogelijk
levensmiddelen te ontdooien of boter, chocolade
of honing zachtjes te laten smelten.
- Selecteer de kookzone door op de
desbetreffende digit te drukken.
- Druk op de toets
PowerPlus-instelling
Zowel de kookzones als de afzuigkap kunnen
met extra vermogen worden ingesteld.
De geselecteerde kookzone werkt gedurende 10
minuten op extra vermogen. Deze functie kan
bijvoorbeeld worden gebruikt om snel een grote
hoeveelheid water te verwarmen.
- Selecteer één van de zones en druk 2
maal op de ' 9 ' op de vermogensbalk. De
desbetreffende digit toont .
Timer
Als de timer is ingesteld, wordt de kookzone
uitgeschakeld na een ingestelde tijd.
Instelling van de timer
- Kookplaat aan
- Kookzone ingesteld
- Druk op de digit
- Stel de timer in tussen 1 en 99 minuten.
De timer wijzigen
- Timer ingesteld
- Druk op de actieve kookzone van de timer die u
wilt wijzigen.
- Druk op de digit
- Stel de timer in tussen 1 en 99 minuten.
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Brugfunctie
Met de koppelfunctie 'brug' kunnen twee enkele
kookzones zo worden ingeschakeld dat ze
samen kunnen werken en kunnen worden
geregeld. Hierdoor kunnen pannen met een
grotere bodem worden gebruikt.
Druk tegelijk op de gewenste toetsen om de 2
kookzones te selecteren waarmee u de brug
wilt vormen totdat een digit
toont om aan te
geven dat de functie is ingeschakeld.
De andere digit dient ervoor om de
vermogensstand in te schakelen.
Let op: De linker kookzones kunnen niet aan
de rechter kookzones worden gekoppeld en
omgekeerd.
Kinderslot
- Apparaat aan
- Inschakeling:
druk 3 seconden op één van de 4 digits van de
kookzones, laat hem los en veeg met uw vinger
van 0 naar 9 over de vermogensbalk. Alle digits
tonen . De beschreven handelingen moeten
binnen 10 seconden worden uitgevoerd.
Uitschakeling:
Druk 3 seconden op één van de 4 digits van
de kookzones, laat hem los en veeg met uw
vinger van 9 naar 0 over de vermogensbalk.
De beschreven handelingen moeten binnen 10
seconden worden uitgevoerd.

MODEL

HOBD482D

Totaal maximaal
vermogen
(kookplaat + afzuigkap)

7,62 Kw
(basisinstelling)

Totaal maximaal
vermogen
(kookplaat + afzuigkap)

4,72 Kw

Totaal maximaal
vermogen
(kookplaat + afzuigkap)

3,72 Kw

Totaal maximaal
vermogen
(kookplaat + afzuigkap)

3,02 Kw

Foutcode

Beschrijving

“Akoestische signaDe bediening
lering bij ischakeling.
van de afzuig
Geen foutcode
kap werkt niet
weergegeven”

Mogelijke oorzaak van
de storing

Oplossing

Beschadiging of slechte
Controleer de aansluiting. Neem contact
aansluiting van de LIN-ka
op met de servicedienst als de fout
bel op de printplaat van de
aanhoudt.
afzuigkap

Continue activatie van de
Verwijder het water of de pan van het
toetsen gedetecteerd.
ER03
glaskeramische oppervlak en van het
Water of pan op het bedie
bedieningspaneel.
ningspaneel.
Laat de kookplaat afkoelen.
De temperatuur in de elek Controleer of de kookplaat voldoende
De kookplaat
ER21
tronische componenten is ventilatie heeft.
gaat uit.
te hoog.
Als de fout blijft bestaan, neem dan
contact op met de servicedienst.
Pan leeg of ongeschikt.
Temperatuur van het
oppervlak van pan of
De desbetref
Laat de kookplaat afkoelen. Gebruik
glaskeramische plaat
E2
fen- de kookzo
een geschikte pan. Geen lege pannen
is te hoog.
ne gaat uit.
verwarmen.
Temperatuur van de elek
troni- sche componenten
te hoog.
Gebruik een geschikte pan.
Pan niet geschikt.
De fout wordt na 8 seconden automa
De pan verliest zijn mag tisch opgeheven en de kookzone kan
De desbetref
netische eigenschappen opnieuw worden ge- bruikt.
E3
fende kookzo
en kan schade aan de
In geval van verdere fouten moet het
ne gaat uit.
inductiekookplaat veroor- fornuis worden vervangen.
zaken.
Neem contact op met de servicedienst
als de fout aanhoudt.
Voedingsspanning en/of Controleer de netspanning en/of de
De kookzone
E6
frequentie buiten bereik
frequentie. Neem indien nodig contact
gaat niet aan.
buiten bereik.
op met de service- dienst.
Maak de ventilator schoon en verwijder
Ventilator kapot.
De kookzones
eventuele vreemde voorwerpen.
E8
Ventilator verstopt door
gaan uit.
Neem contact op met de servicedienst
stof of vuil.
als de fout aanhoudt.
Koppel de kookplaat los van de stroomvoorziening.
E4 / E5 / E7 / E9 /
Wacht een paar seconden, sluit dan de kookplaat weer aan op de stroomvoorzie
ER20 / ER22 / ER31 /
ning.
ER36 / ER42 / ER47 /
Neem contact op met het servicecentrum en geef de foutcode op die op het scherm
EA / EH
verschijnt, als het probleem aanhoudt.
Ventilator func Kabel ventilator losge
Sluit de kabel aan
tioneert niet
koppeld
Sluit de voedingskabel van de af zuig
Afzuigkap func Voedingskabel afzuigkap
kap weer aan; deze bevindt zich aan de
tioneert niet
losgekoppeld
voorzijde, onder de kookplaat.
De kookplaat
gaat na 10
seconden uit.

TC = TOUCH CONTROL
UI = GEBRUIKERSINTERFACE
NTC = TEMPERATUURSENSOR
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8. O NDERHOUD EN
REPARATIE

9. TECHNISCHE
GEGEVENS

- Zorg ervoor dat het onderhoud van de
elektrische componenten alleen door de
fabrikant of door de servicedienst wordt
uitgevoerd.
- Zorg ervoor dat beschadigde kabels alleen door
de fabrikant of door de servicedienst worden
vervangen.

Identificatie van het product

Als u contact opneemt met de servicedienst, geef
dan de volgende informatie:
- Type storing
-Model van het apparaat (Art./Cod.)
-Serienummer (S.N.)
Deze informatie vindt u op het typeplaatje. Het
typeplaatje is op de onderkant van het apparaat
aangebracht.

Type: 4300
Model: HOBD482D
Raadpleeg het typeplaatje op de achterkant van
het product.
De producent brengt voortdurend verbeteringen
aan de producten aan. Daarom kunnen de tekst
en de illustraties van deze gebruikshandleiding
zonder voorafgaande kennisgeving veranderen.
Meer informatie over de technische gegevens is
beschikbaar op de website: www.smeg.it

HOBD482D
1,2 Flexibele kookzone 1 + 2 In brug
3,4 Flexibele kookzone 3 + 4 In brug

2
1

4
3

Parameter

Waarde

Nuttige afmetingen

-

Voedingsspanning/frequentie

220-240 V, 50 Hz; 220 V, 60 Hz
3N~ / 2N~ 380-415 V, 50 Hz;
3N~ / 2N~ 380 V, 60 Hz

Afmetingen (mm)
830 × 520 (L x D)

Elektrische gegevens en gegevens over de verwarmingselementen
Kookzone 1,2,3,4

2100 W; Power Boost: 3000 W

210 x 190

Flexibele kookzone
1+2, 3+4

3000 W; Power Boost: 3700 W

210 x 390

Waarde

Meeteenheid

Gewicht van het apparaat

21

kg

Aantal kookzones

4

Parameter

Warmtebron
110

inductie

