
 

 
 

  

Elektrische kookplaat 
 
Plaatsing: 
De kookplaat moet geïnstalleerd worden in een goed geventileerde ruimte. Plaats de kookplaat naast een 
hittebestendige muur. Indien er geen hittebestendige muur aanwezig is, moet de kookplaat minimaal 10 cm 
verwijderd zijn van de muur(en). Zorg dat de kookplaat op een vlakke en stabiele ondergrond staat. Raak de NIET de 
oppervlakken rond de kookvlakken NIET aan, deze worden tijdens het gebruik heet.  
  
Elektrische aansluiting:  
Zorg dat de stroominstelling op '0' staat. Steek de randaarde stekker in een geaard stopcontact 230 Volt, welke aan 
de nationale en plaatselijke geldende voorschriften dient te voldoen. Let op: het verbruik is maximaal 2500 Watt  
(2,5 kW).   
Sluit de kookplaat aan op een elektra groep waarvan u zeker weet dat deze groep dit vermogen kan leveren. Gebruik 
geen lange aansluitsnoeren, want dat zorgt voor verlies van vermogen, waardoor het apparaat niet goed zal 
functioneren. Vermijd overbelasting en schakel het apparaat na gebruik uit door de stekker uit het stopcontact te 
verwijderen. De toegang tot het stopcontact moet gemakkelijk bereikbaar zijn op het moment de kookplaat is 
geïnstalleerd.  
  
Bediening en gebruik:  
Draai de regelknop naar rechts om de stroominstelling op het gewenste niveau in te stellen. Wanneer de kookplaat 
aan is, brandt het ON (AAN) indicatielampje. Plaats de pan op de kookplaat. Na het koken haalt u de pan van het 
kookvlak en draait u de stroomknop naar de positie '0'. Gebruik pannen van voldoende omvang en pannen welke 
geschikt zijn om op een elektrische kookplaat te gebruiken. Als er te smalle pannen worden gebruikt zal er te veel 
energie verloren gaan en kan er voedsel op de kookplaat terecht komen en gaan verbranden. De bodem van de 
pannen dient net zo groot te zijn als de kookplaat en zo vlak mogelijk te zijn om zo veel mogelijk contact te maken 
met de kookplaat.  
  
Na gebruik: 

1. Verwijder na gebruik en voor het reinigen altijd eerst de stekker uit het stopcontact  
2. De kookplaten dienen goed afgekoeld te zijn voordat ze schoongemaakt kunnen worden  
3. Maak de roestvrijstalen onderdelen schoon met een geschikt, niet agressief, product dat gewoonlijk in de 

supermarkt te koop is. Voorkom gebruik van chloor, zuur of andere agressieve schoonmaakproducten.  
4. Het apparaat nooit in water of andere reinigingsmiddelen onderdompelen  
5. Vermijd voor zover mogelijk contact met water bij de elektrische onderdelen   
6. Geen hogedrukreiniger of stoomreiniger gebruiken.  

  
Retour: 
Het apparaat dient schoon en droog retour gegeven te worden. 
 

 

 


