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Installation 
            

 

! Inden apparatet tages i brug, bør anvisningerne i 
brugsvejledningen gennemlæses grundigt. 
Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om 
sikkerhed, opstilling, brug og vedligeholdelse af 
apparatet. 
 
! Gem brugsvejledningen til eventuel senere brug. Hvis 
apparatet skifter ejermand, bør brugsvejledningen 
overdrages til den nye bruger, således at denne kan 
gøre sig bekendt med sikkerhedsanvisningerne og 
oplysningerne om betjening af apparatet. 
 
Opstilling 
! Emballagen er ikke tiltænkt som legetøj for børn og 
kan udgøre en risiko. (Se afsnittet om ”Forholdsregler 
og anbefalinger” sidst i denne vejledning). 
 
! Apparatet skal installeres af en faguddannet tekniker 
i overensstemmelse med de i denne brugsvejledning 
udstukne retningslinier. Ukorrekt opstilling kan 
forårsage person og/ eller tingskade. 
 
Indbygning 

Denne kogeplade kan indbygges 
• Bordpladen skal være fremstillet af et materiale , der 
kan modstå temperaturer på op til 100°C. 
• Hvis kogepladen installeres over en ovn, skal ovnen 
være udstyret med et køleluftsystem 
• Kogepladen bør ikke indbygges over en 
opvaskemaskine. Såfremt man alligevel vælger at gøre 
dette, skal der anbringes et vandtæt lag til at adskille 
de to apparater. 
• Afhængigt af hvilket apparat der skal installeres, skal 
indbygningshullet have følgende dimensioner:  
 

               KIO 644 DD Z                      KIO 744 DD Z 
 

Ventilation 
For at sikre korrekt ventilation og for at forhindre 
overophedning af overfladerne omkring apparatet er 
det vigtigt, at følgende retningslinier følges: 
• Kogepladen skal anbringes mindst 40 mm fra 
bagvæggen eller anden vertikal overflade. 

• Kogepladen skal anbringes på en sådan måde, at 
der er mindst 20 mm mellem apparatets bund og 
skabet nedenunder. 

 
 

    Ovn 

Skuffe/Skab 

 
Fastgørelse 
Apparatet skal indbygges i en fuldstændig flad 
overflade 
med god støtte. Deformation, der opstår på grund af 
ukorrekt indbygning, kan ændre kogepladens 
egenskaber og påvirke dens ydeevne. 
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Der skal tages højde for bærefladens tykkelse, når 
man vælger skruer til at fastgøre beslagene: 
 
• 30 mm tykkelse: 17,55 mm skruer 
• 40 mm tykkelse: 7,55 mm skruer 
 
Kogepladen fastgøres således: 
1. Med fladbundende skruer fastgøres de 4 
spændfjedre i hullerne på kogepladens sider. 
2. Kogepladen isættes i den udskårne firkant i 
bordpladen med lette tryk langs kogepladens kant, 
således at den sidder godt fast i bordpladen 
3. Gælder kun for kogeplader med forhøjede kanter: 
Når kogepladen er placeret korrekt i udskæringen, 
isættes 4 hægter i kogepladens nederste hjørner. 
Fastgøres med de lange skruer. 
 
! Skruerne til springfjedrene skal altid være 
tilgængelige. 
 
! Af sikkerhedsmæssige hensyn må kogepladen efter 
installation ikke komme i kontakt med elektriske dele. 
 
! Alle de af ovnens komponenter, der er afgørende for 
sikker drift af apparatet, må ikke kunne fjernes uden 
brug af værktøj. 
 
Elinstallation 
! Elinstallationerne til kogepladen og en eventuelt 
indbygget ovn skal føres særskilt; dels af 
sikkerhedsmæssige årsager og dels for at gøre det 
lettere at tage ovnen ud. 
 
På apparatets nederste del sidder en samlingsdåse til 
de forskellige former for strøm (illustrationen er kun et 
eksempel og gengiver derfor ikke nødvendigvis det 
indkøbte apparat). 
 

                    

 

 
Enfaset forbindelse 
Kogepladen leveres fra fabrikken med et enfaset 
forsyningskabel, der er beregnet til en enfaset 
forbindelse. Ledningerne forbindes som vist i 
nedenstående diagram: 
              

 
Andre muligheder 
 
Ved følgende volt / frekvens: 
• 400V – 2+N ~ 50 Hz 
• 230V 3 ~ 50 Hz 
• 400V - 2+2N ~ 50 Hz 
 
Ledningerne adskilles og forbindes som anført i 
diagrammet nedenfor: 
 

 
 
Ved følgende volt / frekvens: 
• 400V 3 - N ~ 50 Hz 
følges nedenstående fremgangsmåde: 
 
! Det medfølgende kabel egner sig ikke til denne 
installation. 
 
1. Anvend et passende kabel (H05RR-F eller højere) 
med de rette mål (25 mm). 
 
2. Med en skruetrækker trykker man let på 
samledåsens sider. (Se illustration) 
 
3. Skru trådklemmeskruen og kontaktskruerne løs. 
Foretag den ønskede tilslutning (se skema). 
 
4. Kablerne forbindes som anvist i skemaet. Når alle 
ledninger er forbundet, strammes skruerne. 
 
5. Fastgør tilslutningskablet og luk låget. 
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Tilslutning af elkablet 
Hvis apparatet skal tilsluttes direkte til hovednettet, 
anvendes en flerpolet kontakt med kontaktåbning på 
mindst 3 mm, der opfylder de gældende krav. 
 
! Det skal tilsikres, at der er foretaget korrekt 
elinstallation, som opfylder de gældende 
sikkerhedskrav. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inden apparatet tilsluttes til strømforsyningen, skal 
følgende betingelser være opfyldt: 
 
• Stikkontakten skal have fornøden 
jordforbindelse i henhold til gældende krav. 
 
• Stikkontakten skal være egnet til at klare den 
maksimale belastning anført i de tekniske 
informationer på apparatets typeskilt. 
 
• Spændingen skal være som anført på apparatets 
typeskilt. 
 
• Kogepladens stik skal passe til stikkontakten. 
Hvis stikket ikke passer til stikkontakten, skal 
det udskiftes med et egnet stik. Anvend ikke 
forlængerledninger, adaptere eller lignende. 
 
! Når apparatet er installeret, skal både ledning og 
stikkontakt være let tilgængelig. 
 
! Der må ikke være knæk på ledningen, og den må 
ikke være snoet. 
 
! Ledningen skal kontrolleres med jævne mellemrum. 
Ledningen må kun erstattes af en faguddannet 
tekniker. 
 
! Producenten fraskriver sig ethvert ansvar i 
tilfælde af manglende overholdelse af disse 
anvisninger. 
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Betjening   
 

 
Kontrolpanel 
Nedenstående beskrivelse af kontrolpanel er kun et eksempel, da kontrolpanelet kan variere fra model til 

model. 

 
 

Indikator for valgt kogeniveau 
I dette display ses det valgt kogeniveau 
 
Kontrollampe for kogezone 
Denne lampe viser valget af kogezonen 
 
Indikator for valgt zone med tidsprogrammering 
Disse fire lamper viser hvilken kogezone der er valgt for 
tidsprogrammering 
 
Timer Display 
Dette display viser den valgte kogetid i minutter. 
 
Timer – forøg tid 
På denne knap forøges kogetiden 
 
ON/OFF 
Lampen viser om kogepladen er tændt eller slukket 
 
Indikator for tastelås 
Denne lampe lyser hvis tastelåsen er aktiveret 
   
Kogetids programmering 
Indstilling af tid for kogezonerne 
 

Indikator for tastelås 
Denne lampe lyser hvis tastelåsen er aktiveret 
   

Kogetids programmering 

På disse knapper vælges styrkeniveauet  

 

Timer – reduceret tid 

På denne knap reduceres kogetiden 

 

Indikator-lys for tid 

Lyser lampen er timeren aktiveret 

 

Kogeniveau regulering 0-9 

På disse ti knapper vælges det ønskede kogeniveau 

 

Valg af kogezone 

Tryk på knappen for at vælge indstillinger for denne 
kogezone. Indstil herefter kogeniveauet.  

 

Booster (knappen ses ikke på billedet men er 
ved siden af knappen for valg af kogezone) 

Tryk for hurtig opkogning. 

  
  

Indikator for 
valgt 
kogeniveau 

Kontrollampe 
for kogezone 

Valg af 
kogezone 

Kogetids 
programmering  

 

Tastelås 

 

Indikator for 
tastelås 

 

Indikator for valgt 
zone med     
tidsprogrammering 

ON/OFF 
indikatorlys 

 

ON/OFF 

F 

Timer  
indikatorlys 

 
Forhøj effekt 

 

Timer Display 

 
Booster 

 
Booster - lys 

Reducere 
effekt 
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Start og anvendelse 
 

 

! Limen fra beskyttelsesfilmen anvendt til 
kogezonerne kan efterlade et fedtet lag på 
glaspladen. Det anbefales, at dette aftørres med et 
middel, der ikke indeholder skurepulver, inden 
apparatet tages i brug. I de første par timer 
apparatet er i anvendelse, kan det afgive en lugt af 
gummi, der dog hurtigt forsvinder. 
 
! Når kogepladen tilsluttes til strømforsyning, 
tændes alle kontrollamper og indikatorer på 
kontrolpanelet automatisk, og de lyser i et par 
sekunder. Kogepladen udsender en summelyd. Når 
alle kontrollamper og indikatorer slukker, er 
kogepladen klar til brug. 
 
Kogepladen tændes 

Kogepladen tændes ved at trykke på . Tasten 
holdes nede i ca. et sekund. 
 
Kogezonerne tændes 

Hver kogezones tændes ved at holdes tasten  til den 
ønskede kogezone nede i ca. et sekund.  
Herefter vælges kogeniveau ved at vælge niveau mellem 
0-9 på kogeniveau reguleringsknapperne.  
 
Opkogningsautomatik 
Denne funktion benyttes når hurtig opkogning er 
nødvendig. Aktiver og indstil varmeniveauet for den 
ønskede kogezone som forklaret ovenover.  

Tasten  holdes inde i mindst 2 sekunder. Displayet 
viser et ”P” som står for Power funktion, som er synligt 
indtil det ønskede kogeniveau er nået.  

For at deaktivere denne funktion holdes tasten  inde 
i mindst 2 sekunder. Alternativt kan der vælges et andet 
kogeniveau, og opkogningsautomatikken slår automatisk 
fra.  
 
 
Varmelementer 
Afhængigt af modellen er det muligt at installere to 
forskellige former for varmelegemer: 
halogenvarme og strålevarme . 
Halogenvarme udstråles fra halogenlamper, der 
har de samme egenskaber som gasbrændere. De 
er lette at kontrollere , hvilket medfører, at 
varmestyrken meget hurtigt kan reguleres. 
Strålevarme består af en række ”spiraler”, der 
sikrer, at varmen fordeles jævnt på grydens eller    
pandens bund. Strålevarme er ideel til langsom 
opvarmning af f.eks. gryderetter eller saucer.      

Indstilling ad tilberedningstid 
 
! Alle kogezoner kan programmeres til en 
tilberedningstid på mellem 1 og 99 minutter. 
 
1. Kogepladen tændes, og den ønskede 
varmestyrke indstilles. 

2. Tryk på , indtil der tændes lys i 
kontrollampen for den ønskede kogezone. 
 

3. Tilberedningstiden indstilles på  og . 

4. Tryk på  igen for at bekræfte det indstillede. 
 
Køkkenuret begynder øjeblikkeligt at tælle nedad. 
Når den indstillede sluttid er nået, lyder en 
summelyd i omkring 10 sekunder, og konezonen 
slukkes. Ønsker man at indstille tilberedningstid for 
flere kogezoner, gentages den ovenfor beskrevne 
procedure for hver enkelt kogezone. 
 
Indstilling af mere end en tilberedningstid – 
Display 
Hvis der er foretaget indstilling for mere end en 
kogezone, vises data for kogezonen med den 
kortest resterende tilberedningstid. Lyset i 
kontrollampen svarende til den pågældende 
kogezone vil være tændt. Lyset i kontrollamperne 
svarende til de øvrige indstillede kogezoner blinker. 
 

Tryk på  for at kontrollere den resterende  
tilberedningstid for de øvrige kogezoner. 
Tilberedningstiden for kogezonerne vises i urets 
retning begyndende med den forreste venstre 
kogezone. 
 
Ændring af indstillet tilberedningstid 

1. Tryk på  indtil displayet viser den 
tilberedningstid, der skal ændres. 
 

2. Indstil ny tilberedningstid med  og .  
 

3. Tryk på igen for at bekræfte det indstillede. 
 
Hvis man ønsker at annullere en indstilling, følges 
proceduren beskrevet ovenfor indtil punkt 2. Her 

trykker man samtidigt på  og . Displayet viser 
nu 0, og indstillingen er annulleret. 
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Aktivering af lås 
Når kogepladen er tændt, er det muligt at låse 
betjeningspanelet for at forhindre, at der utilsigtet 
indstilles på kogezonerne (af børn, ved rengøring, osv.). 

Tryk på  -tasten for at låse kontrolpanelet. Herefter 
tændes indikatorlyset over tasten.  
 
Hvis man ønsker at indstille på en tast (f.eks. for at 
slukke for en kogezone), frakobles låsefunktionen ved at 

trykke på -tasten i et par sekunder. Indikatorlyset 
slukkes og funktionen er ikke længere aktiv. 
 
Kogepladen slukkes 

Tryk på  for at slukke apparatet. Hvis låsen er 
tilkoblet, vil betjeningstasterne forsat være låst, 
når apparatet tændes igen. Låsen skal frakobles, 
inden betjeningstasterne kan anvendes. 
 
Demonstrationsprogram 
Når demonstrationsprogrammet er indstillet, synes 
kogepladen umiddelbart at fungere normalt ved tryk på 
tasterne, men varmeelementerne udsende imidlertid 
INGEN varme. Ved hjælp af demonstrationsprogrammet 
kan De blive fortrolig med ovnens procedurer. 
Kogepladen skal være tændt for at 
demonstrationsprogrammet kan startes. 

• Tryk på  og i 6 sekunder. Lysene ved tasteturlås 

og ON/OFF lyse i et øjeblik. Tryk herefter på . 
 
• Displayet viser skiftevis De og MO. Kogepladen 
slukkes. 
 

• Når kogepladen tændes igen, kører 
demonstrationsprogrammet.  
 
Annullering af demonstrationsprogrammet: 
 
• Når kogepladen er tændt, og låsen for 
betjeningspanelet er tilkoblet, gentages den ovenfor 
beskrevne fremgangsmåde. 
 
• Displayet viser skiftevis DE og OFF. Kogepladen 
slukkes. 
 

• Næste gang der tændes for kogepladen, vil den 
fungere normalt. 
 

Induktionskogeplade 
For at opnå det bedste resultat med kogepladen, 
bør følgende retningslinier altid følges:  

 
 

• Brug altid en fladbundet gryde eller pande, der 
står godt på overfladen. 

 
• Anvend altid en gryde eller pande, der er stor 
nok til at dække hele den anvendte kogezone. 
Derved sikres bedst energiudnyttelse. 

 

• Sørg for, at grydens/pandens bund altid er ren og 
tør, så der sikres god kontakt mellem 
kogepladens overflade og gryden/panden. Det 
medvirker også til at forlænge levetiden for selve 
apparatet og for gryden/panden. 
 

• Anvend aldrig gryder/pander, der har været 
brugt på et gaskomfur. Gaskomfurets høje varme 
kan have ødelagt grydens/pandens bund. Når 
sådanne gryder/pander anvendes på en 
glaskeramisk overflade, kan der ikke opnås et 
tilfredsstillende resultat. 
 

• Når der tændes for en kogezone, skal der altid 
sættes en gryde eller pande på pladen, fordi den 
varmer op og hurtigt når den maksimale 
varmestyrke, hvilket kan beskadige 
varmeelementerne. . 
 
Boosterfunktion 
Denne funktion skal bruges når hurtig opkogning er 
nødvendigt. Kogepladens effekt stiger til 2000 W eller 
3000 W alt efter kogepladens størrelse. Når funktionen 

er aktiveret lyser knappen . Funktionen slukker 
automatisk efter 4 min. Denne funktion har indvirkning 
på de andre kogezoners effekt som reduceres imens  
funktionen er aktiveret. 
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Meget høj varme 

b 
 

 

 

 
Trykkoger, friture, grill og hurtig opkogning. 

 

Høj varme 

 

 

 
Madlavning ved høj varme, eks. bøffer, fiskefilet eller 
spejlæg 

 
 

Opkogning af eks. vand (pasta, ris, grøntsager) mælk 

 
  
Langsom opvarmning med tykbundet gryder og kassaroller 

 

 

 

 

 

 

Middel varme 

 

 
 

Opvarmning af mælk i sutteflasker          Trykkoger 

 

Svag varme 

 

                 
Langsom opvarmning                     

 

Meget svag varme 

 

 
Smeltning af chokolade                Holde mad varmt 
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Sikkerhedsanordninger 
 
Restvarmeindikatorer 
Selv efter at kogezonen er slukket, vil indikatoren være 
tændt for at advare om, at zonen stadigvæk er varm, og 
at temperaturen er over 60°C. Indikatorlyset er en 
advarsel om, at man risikerer forbrænding, hvis man 
berører den pågældende kogezone. 
 
Automatisk slukning 
Hvis kogepladen er tændt, men ikke har været i brug i 
ca. 2 minutter, låses betjeningspanelet. Hvis der fortsat 
ikke er nogen aktivitet i ca. 4 minutter, slukkes 
kogepladen automatisk. 
 
Beskyttelse mod overophedning 
Langvarig brug af kogepladen kan resultere i 
overophedning af de elektroniske komponenter. Hvis 
dette skulle ske, er apparatet forsynet med an 
anordning, som bevirker, at varmestyrke i de forreste 
kogezoner reduceres (til ca. 3), indtil temperaturen har 
nået et mere sikkert niveau. 
 
Automatisk slukning af kogezonerne 
Kogepladen er forsynet med an sikkerhedsanordning, 
der automatisk slukker kogezonerne, hvis de har været 
tændt på et givet varmestyrkeniveau i et vist tidsrum. 
Når denne sikkerhedsanordning er trådt i kraft og 
automatisk slukker en kogezone, viser displayet TI og 
ME skiftevis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varmestyrke Driftstid i timer 
 

Varmestyrke Drifttid i timer 

1 9 
2 8 

3 7 

4 6 

5 5 

6 4 

7 3 

8 2 

9 1 

 
Summetone 
Det kan også være tegn på en uregelmæssighed, 
hvis summetonen lyder. 
 
• En genstand (en pande, gryde eller lignende) har 
været placeret på betjeningspanelet i mere end 10 
sekunder. 
 
• Der er spildt noget på betjeningspanelet. 
 
• En af tasterne har været aktiveret for længe. 
Hvis summetonen ly der, kan man søge at afhjælpe 
et af ovennævnte forhold. Kontrolpanelet låses 
automatisk i ovennævnte situationer. 
 
Betjeningspanelet aktiveres igen ved at trykke på . 
Kogepladen fortsætter herefter. Hvis årsagen til 
problemet ikke afhjælpes, fortsætter summetonen, 
og kogepladen slukker til sidst automatisk 
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Praktiske råd og 
anvisninger  

 

! Dette apparat er fremstillet i overensstemmelse med 
gældende internationale sikkerhedsstandarder. 
Anvisninger gives af sikkerhedsmæssige hensyn og skal 
følges nøje. 
 
Dette apparat opfylder kravene i følgende EU 
direktiver: 
- 73/23/EØF af 19. februar 1973 (om lavspænding) 
og efterfølgende ændringer, 
- 89/336/EØF af 3. maj 1989 (elektromagnetisk 
kompatibilitet) og efterfølgende ændringer, 
- 93/68/EØF af 22. juli 1993 og efterfølgende 
ændringer. 
 
Sikkerhedsanvisninger 
• Denne ovn er fremstillet til almindeligt 
husholdningsbrug og ikke i erhvervsmæssigt 
øjemed. 
• Apparatet må ikke opstilles udendørs, heller ikke i 
overdækkede områder. Det er farligt at udsætte 
apparatet for regn og storm. 
• Berør aldrig apparatet, hvis De har våde hænder 
eller fødder. 
• Apparatet skal anvendes af voksne personer og 
udelukkende til tilberedning af mad i 
overensstemmelse med de i denne brugsvejledning 
udstukne retningslinier. Apparatet må ikke 
anvendes som køkkenbord eller skærebræt. 
• Den glaskeramiske plade kan modstå mekaniske 
stød, men der kan opstå revner (eller brud), hvis 
kogepladen rammes af en skarp genstand eller 
lignende. Hvis der opstår revner eller brud i 
kogepladen, skal strømmen til apparatet afbrydes 
øjeblikkeligt. Kontakt et servicecenter. 
• Sørg for, at ledninger eller lignende til andre 
elektriske apparater ikke kommer i berøring med 
kogepladen. 
• Husk, at kogezonen forbliver varm i mindst en halv 
time, efter den er slukket. Restvarmeindikatoren er 
en påmindelse om, at kogezonen er varm (se 
afsnittet om start og anvendelse). 
• Læg ikke genstande der kan smelte på kogepladen. 
Det gælder for eksempel plastikredskaber, sukker 
eller sukkerholdige produkter. Såfremt en væske 
koger over på overfladen, bør dette fjernes 
øjeblikkeligt (mens pladen endnu er varm) med 
brug af en særlig skraber for ikke at beskadige 
overfladen. 
• Sørg for, at pande- og grydehåndtag altid peger ind 
mod kogepladens midte for at forhindre ulykker. 
• Træk ikke i ledning eller stik og skub ikke apparatet 
for at tage stikket ud. 
• Afbryd strømmen til apparatet eller tag stikket ud, 
inden der udføres rengøring og anden vedligeholdelse 
på apparatet. 
 

 

 
Bortskaffelse 
• Bortskaffelse af emballagen skal ske i henhold til 
gældende lokale regler om genbrug. 
• Ifølge EU-direktiv 2002/96/EF om affald af 
elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må 
elektriske hårde hvidevarer ikke bortskaffes som 
almindeligt usorteret affald. Gamle apparater skal 
indsamles særskilt med henblik på at optimere 
genbrug og genanvendelse af materialer fra 
apparatet og derved reducere de miljømæssige og 
sundhedsmæssige virkninger. Når apparatet er 
forsynet med et symbol, der forestiller en 
affaldsspand med et kryds over, betyder det, at 
apparatet ikke kan bortskaffes sammen med 
almindeligt husholdningsaffald. Forbrugere kan 
bringe gamle apparater til de offentlige 
genbrugsstationer eller andre kommunale 
ordninger, eller til detailhandleren ved køb af et 
tilsvarende apparat, såfremt den nationale 
lovgivning foreskriver dette. 
• Alle større producenter af hårde hvidevarer er 
aktivt involveret i etablering og styring af 
indsamlingsordninger til bortskaffelse af udtjente 
apparater. 
 
 



 11 

Forholdsregler og 
anbefalinger  

 

Sluk for apparatet 
Strømtilførslen til apparatet skal altid afbrydes, inden 
der 
udføres nogen form for rengøring, reparation eller anden 
vedligeholdelse. 
Rengøring af apparatet 
! Anvend aldrig skurepulver eller tilsvarende produkter, 
f.eks. grill- eller ovnrens, pletfjerner og skuresvampe på 
kogepladen. Selv de mildeste midler kan ridse 
kogepladens overflade og forårsage alvorlig 
beskadigelse. 
! Anvend aldrig damp- eller højtryksrensere til at 
rengøre 
apparatet. 
• Som regel er det tilstrækkeligt at aftørre kogepladen 
med en fugtig svamp og eftertørre med køkkenrulle. 
• Hvis kogepladen er smudset, rengøres den med et 
produkt, der er beregnet til rengøring af 
glaskeramiske overflader. Aftør grundigt bagefter. 
• Madrester og snavs kan fjernes med en særlig 
skraber. Brug denne skraber hurtigst muligt; vent 
ikke nødvendigvis til kogepladen er helt afkølet. Det 
bedste resultat opnås ved at anvende en særlig 
ståluldspude særligt fremstillet til glaskeramiske 
overflader. Ståluldspuden opblødes i sæbevand. 
! Skraberen er meget skarp; vær forsigtig! 
• Hvis plast eller sukker smelter ind på kogepladen, 
bør det fjernes øjeblikkeligt (mens pladen endnu er 
varm) med den særlige skraber for ikke at 
beskadige overfladen. 
• Når kogepladen er ren, kan man påføre et særligt 
produkt, der beskytter pladen. Dette produkt 
efterlader en usynlig film på kogepladens overflade, 
der beskytter mod væske og andet, som spildes på 
pladen. 
• Sørg altid for at rengøre kogepladen med rent vand 
og tør den grundigt, ellers kan rengøringsprodukter 
efterfølgende brænde sig fast på overfladen. 

Den rustfrie ramme 
(kun modeller med en ydre ramme) 
Rustfrit stål kan få varige pletter af hårdt vand, der 
får 
lov at sidde på overfladen i længere tid eller ved 
anvendelse af fosforholdige rengøringsprodukter. 
Efter 
rengøring tilrådes det at afrense og aftørre 
overfladen 
grundigt. Hvis der er spildt vanddråber på 
overfladen, 
bør det aftørres hurtigt og grundigt. 
! Nogle kogeplader er udstyret med en 
aluminiumramme, der ligner rustfrit stål. Til disse 
apparater bør der udelukkende anvendes 
rengøringsprodukter, som er egnede til aluminium. 
Afmontering af kogepladen 
Hvis det bliver nødvendigt at afmontere 
kogepladen, 
følges nedenstående retningslinier: 
1. Skruerne der holder springfjedrene løsnes på 
hver side. 
2. Skruerne der holder beslagene i hvert hjørne 
løsnes. 
3. Tag kogepladen ud af udskæringen. 
! Forsøg aldrig selv at udføre reparationer på 
apparatet. 
Hvis apparatet ikke fungerer efter hensigten, 
kontaktes 
det nærmeste servicecenter. 
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Teknisk beskrivelse 
af modellerne   
 

I nedenstående tabel vises data for to kogeplademodeller, herunder informationer om energiforbrug, 
varmelegemer og diameter for de enkelte kogezoner. 

 

Kogeplade  KIC 641 X 

Kogezoner Effekt (W) 

Bagerste venstre H 1400 

Bagerste højre H 2200 – B 3000* 

Forreste venstre H 2200  

Forrest højre H 1400 – 600 

Samlet effekt 7200 

 

H = Enkel zone 

B = Booster 

* = Denne effekt opnås når boosterfunktionen er aktiveret.  

 

 

 

 
 

 


