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Gebruikshandleiding inductiekookplaat 

 

Zorg dat het apparaat en de stekker niet met water of een andere vloeistof in aanraking komt. 

 

Het bedieningspaneel 

 

1. Temp/heating toets: 

Gebruik deze toets om de gewenste functie te kiezen. De gekozen functie wordt weergegeven 

door de lampjes. U kunt kiezen voor het instellen van het vermogen of de temperatuur. 

2. ON/OFF toets: 

Gebruik deze toets om het apparaat in te schakelen of om de timer te onderbreken en of te 

resetten. 

3. Pijltjes toetsen: 

Gebruik deze toetsen voor het instellen van het vermogen, de temperatuur of de tijd. 

4. Timer toets: 

5. Op dit display kunt u de ingestelde waarde aflezen. Bij vermogensregeling zijn dat de stappen 

100W tot en met 3500W., de temperatuurregeling van 35°C tot 240°C en bij tijdinstelling 0 tot 

180 minuten. 

 

Bediening 

• Steek de stekker in de wandcontact doos. 

• Plaats de gewenste pan op het kookvlak. 

Zorg ervoor dat ook tijdens gebruik de pannen zich te allen tijde binnen de aangegeven zones 

bevinden, dit om schade aan het apparaat te voorkomen. Gebruik geen lege pannen, dit kan tot 

schade aan uw pannen leiden. 

• Schakel het apparaat in door op de ON/OFF en de PIJL NAAR BOVEN toets te drukken.  Indien uw 

pan geschikt is voor inductie en een bodemdoorsnede heeft van tenminste 14cm, dan treedt het 

apparaat in werking. U herkent dit aan het feit de ventilator gaat draaien en in het display wordt 

vermogensstand 2000 weergegeven. 
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• Is het apparaat in werking en geeft het stand 2000 aan op het display, dan kunt u op het apparaat 

op twee verschillende manieren instellen: 

o Vermogensregeling: 

Zoals bij een gasfornuis kunt u de prestaties van het apparaat regelen via 17 standen 

van 100W tot 3500W. Het apparaat start standaard in stand 2000. 

o Temperatuurregeling: 

U kunt de temperatuur instellen tussen 35°C en 240°C in stappen van 5°C. 

Het apparaat start standaard op 100°C. 

• Kiest u voor vermogensregeling, dan selecteert u met de temp/heating toets heating. U kunt 

nu met de pijltjes toetsen het gewenste vermogen instellen. 

• Kiest u voor temperatuurregeling, dan selecteert u met de functie toets temp. U kunt nu met 

de pijltjes toetsen de gewenste temperatuur instellen. 

• Indien u het gewenste resultaat heeft bereikt schakelt u het apparaat uit door op de ON/OFF 

toets te drukken. 

 

Reiniging 

• Voordat u het apparaat schoonmaakt altijd eerst de stekker uit het stopcontact. 

• Nooit het apparaat in water of een andere vloeistof onderdompelen. 

• De buitenkant maakt u schoon met een vochtig doekje( water met mild reinigingsmiddel). 


