
 

 
 

 

Inductie kookplaat 230V, 500-3500W 
 
Het apparaat gebruiken: 

• Plaats geschikt keukengerei midden op de kookplaat en steek de stekker in het stopcontact.  
Het ON/OFF-lampje begint nu te branden wat aangeeft dat hij is aangesloten. 

• Als op de ON/OFF knop wordt ingedrukt, gaat het HEATING-lampje branden wat aangeeft dat de plaat aan 
het opwarmen is. Het standaard vermogen is 2000W. Pas het vermogen aan van  

• 500W-3500W met de “▲” of “▼” toetsen.  

• Als op de TEMP/HEATING toets wordt gedrukt, kan de verwarmingstemperatuur worden  
aangepast. Het temperatuur lampje gaat branden. De standaard temperatuur is 100ºC. Stel de temperatuur 
in van 60ºC tot 240ºC met de “▲” of “▼” toetsen.  

• Stel de tijd in van 0 tot 180 minuten met de “▲” of “▼” toetsen.  

• Door op ON/OFF-toets te drukken terwijl de machine in werking is, zal de machine onmiddellijk uit gaan. Na 
gebruik, zal de fan de machine een minuut lang afkoelen, en wordt dan automatisch uitgeschakeld 

• Na het indrukken van ON/OFF-toets, zal de inductie kookplaat automatisch uit gaan als hij 2 uur niet wordt 
gebruikt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geschikt en ongeschikt kookgerei: 

• Geschikte potten en pannen Potten en pannen die gemaakt zijn van staal, gietijzer, geëmailleerd staal en 
roestvrij staal, voorzien zijn van een platte bodem en een diameter van 12 tot 26 cm hebben. 
 

 
 

• Ongeschikte potten en pannen Potten en pannen die gemaakt zijn van hittebestendig glas, keramiek, koper 
en aluminium, voorzien zijn van een bolvormige bodem en een diameter van minder dan 12 cm hebben. 

 



 

 
 

 
Het apparaat reinigen:  

• Haal de stekker uit het stopcontact en wacht totdat het apparaat volledig is afgekoeld. Reinig het apparaat 
na elk gebruik.  

• Als potten en pannen ongereinigd gebruikt worden, kunnen ze verkleuren of aankoeken.  

• Reinig de kookplaat niet met wasbenzine, een verdunningsmiddel of een schuurmiddel en gebruik geen 
schuurborstel.  

• Reinig de kookplaat met afwasmiddel en gebruik een vochtige doek.  

• Verwijder met een stofzuiger vuil uit de ventilatieopeningen.  

• Houd het apparaat nooit onder de kraan. Als er water in het apparaat komt, kan dit tot storingen leiden. 
 
 
Veiligheidsvoorschriften Lees de onderstaande veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door voordat het apparaat in 
gebruik wordt genomen 
 

• Steek de stekker niet met natte handen in het stopcontact om elektrische schokken te voorkomen.  

• Steek de stekker niet in een stopcontact waarop ook andere apparaten zijn aangesloten. 

• Gebruik het apparaat niet als het netsnoer is beschadigd of als de stekker niet veilig in het stopcontact kan 
worden gestoken. 

• Breng zelf geen wijzigingen aan en voer geen reparaties uit. 

• Gebruik het apparaat niet in de buurt van open vuur of vochtige plaatsen. 

• Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar kinderen het kunnen aanraken. Laat kinderen het apparaat niet 
zelf gebruiken. 

• Plaats het apparaat niet op een instabiel oppervlak. 

• Verplaats het apparaat niet als er een pot of pan op staat 

• Verwarm geen lege pot of pan en voorkom droog koken. 

• Plaats geen metalen voorwerpen (bijv. messen, vorken, lepels en deksels), blikken en aluminiumfolie op de 
kookplaat.  

• Zorg ervoor dat het apparaat aan alle kanten voldoende ruimte heeft. Houd de voorzijde en de linker- of 
rechterzijde van het apparaat vrij.   

• Plaats het apparaat niet op tapijt, een tafelkleed (vinyl) of een andere ondergrond die niet bestand is tegen 
hoge temperaturen.  

• Plaats geen papier tussen de pot of pan en de kookplaat. Het papier kan gaan branden.  

• Als de kookplaat beschadigd is, moet het apparaat onmiddellijk uitgeschakeld worden.  

• Blokkeer de ventilatieopeningen niet.  

• Raak de kookplaat niet aan als de pot of pan eraf is gehaald, want de plaat is dan nog steeds zeer warm.  

• Plaats het apparaat niet in de buurt van voorwerpen die gevoelig zijn voor elektromagnetische velden, zoals 
radio’s, televisies en bankpasjes.  

• Het netsnoer mag uitsluitend vervangen worden door een gekwalificeerd monteur.  

• Het oppervlak van de kookplaat wordt heet bij gebruik dus raak het niet aan met blote handen. 
 

 

 


