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Generelt
Introduktion

Mange tak, fordi du har valgt en
induktionskogeplade fra Quigg. Dermed har du erhvervet et kvalitetsprodukt, der opfylder de højeste krav til
præstation og sikkerhedsstandarder.
For at sikre korrekt behandling og en
lang levetid anbefaler vi, at du overholder nedenstående anvisninger.
Du bedes læse vejledningen og især
sikkerhedsanvisningerne omhyggeligt igennem, inden du tager apparatet i brug. Den indeholder en række
vigtige og praktiske anvisninger, som
hver bruger skal have forstået før
ibrugtagningen, og som skal overholdes. Opbevar denne betjeningsvejledning, og overlad altid kun apparatet
til andre sammen med betjeningsvejledningen.

EU-overensstemmelseserklæring

EU-overensstemmelseserklæringen kan
bestilles hos producenten/importøren.
Produkter, som er mærket
med CE-mærkning, opfylder
kravene i alle relevante EF-direktiver.
Apparatet lever op til kravene i den
tyske lov om produktsikkerhed. Dette
dokumenteres med GS-tegnet fra det
uafhængige prøvningsinstitut:

1419045556

Tilsigtet anvendelse
Apparatet er udelukkende
beregnet til opvarmning eller
tilberedning af fødevarer med
egnet kogegrej. Desuden er
apparatet ikke beregnet til
erhvervsmæssig brug, men kun
til brug i private hjem – heller
ikke i køkkener til medarbejdere i butikker, kontorer og
andre erhvervsområder, ikke på
landbrugsejendomme og ikke
af kunder på hoteller, moteller
og andre former for beboelse
samt pensionater. Enhver anden
brug eller ændring af apparatet
anses som en overskridelse af
den tilsigtede anvendelse og er
principielt forbudt. Producenten
hæfter ikke for skader, der opstår
som følge af, at den tilsigtede
anvendelse ikke overholdes, eller
på grund af forkert betjening.

Vejledningen udgives af:
Hans-Ulrich Petermann GmbH & Co. KG
Schlagenhofener Weg 40
D-82229 Seefeld

3

Produktdele/leveringsomfang
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K

A)		 Glasplade
B)		 Kogeplade
C)		Betjeningsfelt (med D til Q)
D)
	Valgknap: „MAKS.“ (øjeblikkelig
maksimal effekt)
E)
	Valgknap: „MIN.“ (øjeblikkelig
minimal effekt)
F)
	Valgknap: reducering af tid/
temperatur/effekt
G)		 LED-display
H)
	Valgknap: forøgelse af tid/temperatur/effekt
I)
	Valgknap: valg - effekt eller
temperatur
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J)
Tænd/sluk-knap
K)
Funktionstast: Kogning
L)
Funktionstast: Friturestegning
M)
Funktionstast: Stegning
N)
Funktionstast: Simrefunktion
O)
Funktionstast: Mælk
P)
Funktionstast: Suppe
Q)
Tast: Timer/spærring
R) 		Betjeningsvejledning og
garantibevis (ikke vist)
Der tages forbehold for tekniske
og designmæssige ændringer.

Sikkerhed
Læs og overhold alle
nedenfor anførte
sikkerhedsanvisninger.
I tilfælde af manglende
overholdelse er der
alvorlig fare for ulykker
og kvæstelser samt risiko for materielle skader
og skader på apparatet.
Generelle
sikkerhedsanvisninger
Risiko for børn og personer
med begrænsede evner
- Personer, inkl. børn fra 8 år,
med begrænsede fysiske,
sensoriske eller mentale
evner eller manglende
erfaringer og/eller manglende kendskab må benytte
apparatet, hvis de er under
opsyn fra en person, der er
ansvarlig for sikkerheden,
eller har fået instruktioner
fra en ansvarlig person om
sikker brug af apparatet og
mulige farer.

- Børn må ikke udføre rengøring og service på apparatet, medmindre de er 8
år eller derover og under
opsyn. Apparatet og dets
tilslutningsledning skal
anbringes utilgængeligt for
børn under 8 år.
- Børn må ikke lege med
apparatet. Børn er ikke klar
over de farer, der kan opstå
ved omgang med elektriske
apparater. Benyt og opbevar derfor apparatet uden
for rækkevidde for børn under 8 år. Sørg for, at strømkablet ikke hænger ned, så
der kan trækkes i det.
- Hold emballagematerialet
uden for børns rækkevidde
– fare for kvælning!
Farer ved håndtering af
elektriske apparater
- Apparatet må kun tilsluttes til en forskriftsmæssigt
installeret stikkontakt med
netspænding svarende til
typeskiltet.
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- Hvis strømkablet beskadiges, må det kun udskiftes af
en fagmand, som er godkendt af producenten, for
at undgå risiko for tilskadekomst og ulykker samt
beskadigelse af apparatet.
- Vær opmærksom på, at
stikkontakten befinder sig i
nærheden af apparatet og
er frit tilgængelig, så apparatets forbindelse hurtigt
kan afbrydes i tilfælde af fejl
eller forstyrrelser.
- Reparationer må kun udføres af autoriserede specialværksteder. Apparater, der
ikke repareres fagkyndigt,
udgør en fare for brugeren.
- Hold altid øje med apparatet, når det er i brug, for at
undgå ulykker.
- For at undgå ulykker må
flere husholdningsapparater aldrig tilsluttes til den
samme stikkontakt samtidigt (fx via et fordelerstik
med 3 udtag).
- Dyp aldrig apparatet i vand
og benyt det ikke udendørs,
da det hverken må udsæt-
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tes for regn eller nogen
anden form for fugtighed
– fare for elektrisk stød!
- Hvis apparatet ved et uheld
skulle falde ned i vand, skal
netstikket først trækkes ud
af stikkontakten, og derefter kan apparatet tages
op af vandet! Apparatet
må derefter ikke længere
tages i brug, men skal først
kontrolleres af et autoriseret serviceværksted. Dette
gælder også, hvis strømkablet eller apparatet er
beskadiget eller apparatet
er faldet ned på gulvet. Fare
for elektrisk stød!
- Træk altid netstikket ud,
når apparatet ikke er i brug,
før hver rengøring og ved
driftsforstyrrelser! Træk aldrig i strømkablet! Fare for
elektrisk stød!
- Vær opmærksom på, at
strømkablet eller apparatet
aldrig placeres på varme
overflader eller i nærheden
af varmekilder. Læg strømkablet på en sådan måde, at
det ikke kommer i berøring

med varme eller skarpe
genstande. Fare for elektrisk stød!
- Strømkablet må aldrig
bukkes eller vikles rundt
om apparatet, da det kan
føre til kabelbrud. Fare for
elektrisk stød!
- Benyt ikke apparatet, hvis
du befinder dig på et fugtigt gulv, eller hvis dine
hænder er våde eller apparatet er vådt. Fare for elektrisk stød!
- Åbn aldrig selv apparatet, og berør under inden
omstændigheder apparatets indvendige dele med
metalgenstande. Fare for
elektrisk stød!

Farer ved brug af
induktionskogepladen
- Apparatet er ikke beregnet
til at blive brugt i kombination med et eksternt
kontaktur eller et separat
fjernstyringssystem.
- Læg ikke metalgenstande
(fx gafler, knive og skeer)
på glaspladen, da de - afhængigt af metallets art og
mængde - opvarmes på en
ukontrolleret måde. Der er
fare for forbrænding.
- Brug ikke glaspladen som
aflægningsflade, og hold
spidse og tunge genstande
fjernt, så der ikke er fare for
beskadigelse af glaspladen.
Tag aldrig apparatet i brug,
hvis glaspladen er beskadiget. Der er fare for elektrisk stød! Hvis glaspladen
beskadiges under brugen,
skal du straks slukke for
apparatet, trække stikket ud
og tage kontakt til et autoriseret værksted.
- Vær opmærksom på, at
apparatet skal stå på et
plant, skridsikkert og var-
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-

-
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mebestandigt underlag.
Underlaget skal være let at
gøre rent, da det ikke altid
er muligt at undgå stænk
og sprøjt.
Placér altid apparatet på et
stabilt og ildfast underlag.
Vær opmærksom på, at der
rundt om kogepladen skal
være min. 10 cm afstand
til andre genstande eller
væggene, så der opnås en
tilfredsstillende udluftning.
Brug ikke et blødt underlag;
ventilatoren på apparatets
underside kan blive blokeret.
Brug ikke apparatet på et
metalunderlag.
Placér ikke apparatet direkte op mod en væg eller
under et hængeskab el.lign.
Lad være med at dække
apparatet til, mens det er i
brug. Sørg for tilstrækkelig
plads og sikkerhedsafstand
til alle let smeltelige og
brændbare genstande
– brandfare!
Ved brug af el-apparater,
der producerer varme,

-

-

-

-

opstår der høje temperaturer, som kan føre til skader;
kabinettet, glaspladen osv.
kan for eksempel blive
meget varme. Berør under
ingen omstændigheder de
varme overflader med bare
hænder! Oplys også andre
brugere om farerne. Fare
for at komme til skade!
Efter brugen er induktionskogepladens glasplade
stadigvæk varm; undlad
derfor at berøre glaspladen.
Fare for forbrænding!
Flyt aldrig apparatet, når
det er varmt, eller hvis der
befinder sig varme genstande, fødevarer eller
væsker på det. Fare for
forbrænding!
Personer med pacemakere
eller andre elektroniske
implantater skal inden
ibrugtagningen opsøge
en læge med henblik på
at afklare induktionskogepladens forligelighed med
implantatet.
Anbring kun egnet kogegrej (se afsnittet „Hvilket

-

-

-

-

-

kogegrej (gryder, pander
osv.) egner sig til dette
apparat?“) på induktionskogepladen.
Læg ikke kreditkort, magnetbånd eller andre genstande med magnetiske
egenskaber på glaspladen
under driften. Det kan føre
til datatab. Vi gør opmærksom på, at vi ikke påtager
os ansvar for eventuelle
datatab.
Stil ikke tomme gryder på
den tændte induktionskogeplade. Det indskrænker
apparatets levetid.
Lad apparatets stik være
tilsluttet til stikkontakten
efter brugen, indtil ventilatoren i kogepladens indre
har kølet kogepladen af.
Træk først stikket ud, når
der ikke længere kan høres
nogen lyd fra ventilatoren.
Forsigtig! Genstande såsom
smykker, ringe, ure osv. kan
blive varme, hvis de befinder sig i nærheden af kogepladen.
Benyt udelukkende appa-

-

-

-

ratet til at tilberede egnede
fødevarer og under ingen
omstændigheder til andre
formål.
Undlad at opvarme lukkede
dåser på apparatet; der er
eksplosionsfare!
Apparatet må ikke tilsluttes via en stikdåse sammen med andre elektriske
apparater, men skal altid
tilsluttes til en stikkontakt
i væggen. Stikkontaktens
strømkreds skal have en 16
A-sikring.
Der må kun bruges originalt
tilbehør. Du må regne med,
at risikoen for ulykker stiger,
hvis du bruger uoriginalt tilbehør. Ved ulykker eller beskadigelser med uoriginalt
tilbehør bortfalder enhver
form for garantiansvar. Hvis
der bruges fremmede tilbehørsdele, bortfalder ethvert
garantikrav ved eventuelle
beskadigelser af apparatet.
Apparatet skal være helt
afkølet, inden du gør det
rent og/eller stiller det væk.
Vær opmærksom på, at
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apparatet stadigvæk kan
være meget varmt, når du
har slukket for det. Fare for
forbrænding!
- Træk altid stikket ud af
stikkontakten, inden du
gør apparatet rent. Fare for
elektrisk stød!

- Brug ingen skrappe rengørings- eller skuremidler.
- Pas på, at der ikke trænger
væske ind i apparatets indre.
- Overhold også de andre anvisninger i kapitlet „Service,
rengøring og pleje“.

Symbolforklaring og yderligere informationer
De følgende symboler og advarselsord bruges i denne betjeningsvejledning, på apparatet og/eller på emballagen eller bruges til at vise
yderligere informationer.
Læs og overhold betjeningsvejledningen!
Vigtige sikkerhedsanvisninger er markeret med dette symbol.
Fare – vedrører risiko for personskader
Forsigtig – vedrører risiko for materielle skader
Vigtige informationer er markeret med dette symbol.
Forsigtig! Varm overflade. Må ikke berøres!
Dette symbol kendetegner elektriske apparater,
som opfylder kravene til beskyttelsesklasse II.
Dette symbol signaliserer særlige forskrifter for bortskaffelse
af brugte apparater (se kapitlet "Bortskaffelse").

10

Opbygning og montering
Før første brug
Tjek apparatet, når du har
pakket det ud med henblik
på, at alt forefindes og der
ikke er sket skader under
transporten. Benyt ikke
apparatet, hvis du er i tvivl,
men tag i stedet kontakt til
vores kundeservice. Serviceadressen finder du under
”Garantibetingelser” og på
garantibeviset.
Dit apparat er anbragt i en emballage
for at beskytte det imod transportskader.

Vær opmærksom på, at kunststof eller
lak fra møbler muligvis kan beskadige
apparatets gummidupper. Læg eventuelt et egnet, skridsikkert og varmebestandigt underlag under apparatet
(underlaget må ikke være blødt).
Før den første brug anbefaler vi at
koge vand 3-4 gange i en egnet gryde,
så eventuelle rester fra fremstillingen
fjernes fra induktionskogepladen. Hvis
der optræder lugt og let røgudvikling,
er det helt normalt; lugten og røgen
forsvinder igen efter kort tid. Dette er
altså ikke en fejl ved apparatet. Sørg for
tilstrækkelig udluftning, fx ved at åbne
vinduet.

• Tag apparatet forsigtigt ud af emballagen.
• Fjern alle emballagedele.
• Rengør apparatet og alle tilbehørsdele iht. kapitlet „SERVICE, RENGØRING OG PLEJE“, så støvrester fra
emballagen fjernes.
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Betjening
Brug af apparatet
Bemærk! Brug udelukkende
kogegrej, der egner sig til
induktionskogeplader.
Brug udelukkende kogegrej
(gryder, pander osv.) med en
jævn bund. Bunden må ikke
være ujævn på noget sted.
Dermed undgår du en eventuel fejlfunktion; især når du
opvarmer olie, hvor der kan
opstå fare pga. overophedning af olien.
Hvilket kogegrej (gryder, pander osv.)
egner sig til dette apparat?
• Stålgryder og pander eller emaljeret
støbejern
• Kogegrej af materialer såsom jern,
stål eller ikke-emaljeret støbejern
• Kogegrej af materialer såsom rustfrit
stål og aluminium, hvis det er mærket som egnet til induktionskomfurer. (Læs beskrivelsen af kogegrejet.)
For at fungere korrekt skal alle gryder
og pander have en plan og magnetisk
bund (en magnet skal blive hængende
på bunden) og en diameter på min. 12
cm. Gryder og pander må ikke have en
diameter over 26 cm.
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Uegnet kogegrej:
• Gryder og pander med en diameter i
bunden på under 12 cm
• Gryder og pander af keramik og glas
• Kogegrej af rustfrit stål, aluminium,
bronze og kobber – medmindre det
udtrykkeligt er mærket som egnet til
induktionskomfurer
• Kogegrej med ujævn bund (fx små
dupper eller afstandsholdere)
• Kogegrej med buet bund
Rør under ingen omstændigheder ved varme overflader
med bare hænder, brug
varmeisolerede grydelapper
eller grillhandsker! Apparatet
og tilbehørsdelene kan blive
meget varme – fare for
forbrænding!
Tildæk aldrig apparatets
ventilationsslidser (på apparatets bag- og underside), da det
kan føre til overophedning af
apparatet. Hold tilstrækkelig
afstand til vægge eller andre
genstande (min. 10 cm).
Vær opmærksom på, at der er tilstrækkelig afstand til andre apparater og
genstande (fx fjernsyn, radio, båndoptagere osv.), der reagerer følsomt på
magnetfelter.

Mange fødevarer egner sig ikke
til tilberedning eller friturestegning ved høje temperaturer, da
de ikke steges ensartet.
Madvarer, der indeholder
stivelse, fx pommes frites, kan
desuden danne acrylamid. Ved
opvarmning af store mængder
olie skal du derfor foretage
indstillingerne på apparatet
vha. temperaturtrinene. I
denne driftsmodus kan du
indstille temperaturen for
opvarmningen af olien, så du
undgår en for høj temperatur
ved tilberedningen af madvarerne. Hvis den ønskede
olietemperatur/det ønskede
kogeresultat ikke opnås på en
tilfredsstillende måde med den
anvendte gryde, skal der
bruges en gryde af et andet
materiale.

Stil aldrig tomt kogegrej på
den brugsklare glasplade. Den
ekstreme varmeudvikling kan
beskadige kogegrejet eller få
emaljerede belægninger til at
skalle af! Desuden aktiveres
apparatets sikring mod
overophedning, hvorefter
apparatet slukkes. Lad apparatet køle af til stuetemperatur.
Derefter kan det tages i brug
igen.
• Stil apparatet i nærheden af en stikkontakt (netspænding iht. typeskiltet), vær opmærksom på, at der er fri
adgang til stikkontakten.
• Sørg for, at apparatet står på et
plant, tørt, skridsikkert og varmebestandigt underlag. Underlaget skal
være let at gøre rent, da det ikke
altid er muligt at undgå stænk og
sprøjt.

Grundlæggende forberedelse
Rengør glaspladen og den
pågældende bund på gryden
eller panden for at fjerne
eventuelt snavs, og undlad at
lægge klude, aluminiumsfolie
eller andre genstande mellem
gryden eller pandens bund og
glaspladen.
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Betjening af apparatet
Induktionskogepladen registrerer, når den tages i drift
uden kogegrej. Det samme gør
sig gældende, hvis kogegrejet
fjernes under driften. Så lyder
der et akustisk signal, som
gentages; efter ca. 30 sekunder
slukkes apparatet.
Bemærk: Vær opmærksom på, at de
enkelte betjeningselementer på det
pågældende betjeningsfelt af sikkerhedsårsager (af hensyn til børn) ikke
reagerer på meget korte berøringer.
Du skal altså ikke blot berøre betjeningselementet i kort tid med fingerspidsen, men med indersiden på hele
det øverste fingerled. Et akustisk signal
indikerer, at apparatet har reageret.
• Tilslut apparatet til en stikkontakt.
• Et akustisk signal indikerer forbindelsen.
• Stil egnet kogegrej (fx en gryde eller
pande) midt på kogepladen (B).
Kogegrejet må ikke være tomt.
• Tryk på tænd-/sluk-knappen
(J),
og hold den trykket ind i et kort
stykke tid. Tænd-/sluk-knappens
(J) kontrollampe lyser, og i displayet
vises ordet "on", som signaliserer,
at apparatet er parat til drift eller
yderligere indstillinger. Hvis du ikke
foretager yderligere indstillinger,
slukkes apparatet automatisk igen
efter et kort stykke tid. Tryk altså på
valgtasten
(I) med det samme
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for at starte opvarmningen eller
foretage yderligere indstillinger.
Fremgangsmåden beskrives
nærmere nedenfor.
Bemærk: Apparatet har to forskellige
driftsmuligheder, som du kan bruge til
at foretage indstillinger for kogepladen.
1. Indstilling via effekttrin: Her kan du
vælge forskellige effekttrin, som
bestemmer apparatets drift.
På LED-displayet (G) vises effekttrinnet i „watt“.
2. Indstilling via temperaturtrin:
I denne driftsmodus kan du vælge
mellem forskellige temperaturtrin,
LED-displayet (G) viser det valgte
temperaturtrin med „grader celsius
(°C)“.
Bemærk: Såvel ved drift via effekttrin
som drift via temperaturtrin er der
forindstillet en driftstid på 2 timer.
Du kan finde yderligere informationer
i afsnittet "Timer-funktion".
Dit apparat har en MAKSvalgtast og en MIN-valgtast. Ved
at trykke på MAKS-valgtasten
kan du, uanset om apparatet er
i effekt- eller temperaturmodus,
og uanset hvilken indstilling, du
har foretaget, aktivere det
højeste trin (hhv. 2000 W eller
240 °C). Et tryk på MIN-valgtasten aktiverer omgående det

laveste trin (hhv. 200 W eller
60 °C). Hvis du har foretaget en
tidsindstilling via timer-funktionen, påvirkes den ikke af skiftet
til det højeste eller laveste
temperatur- eller effekttrin.
Nedenfor beskrives fremgangsmåden
til valg af den pågældende driftsmulighed og indstilling af det pågældende
effekt- eller temperaturtrin nærmere.
Ved brug af apparatet kan du
vælge mellem 10 forskellige
effekttrin. Hvis du hellere vil
arbejde med temperaturmodus, har apparatet 10 forskellige temperaturtrin.

Valg af effekttrin
Ved at trykke én gang på valgknappen
(I) vises det forindstillede effekttrin
„8“ (1600 W) i LED-displayet (G), apparatet/kogepladen (B) er tændt.
Med valgknappen
(F) eller valgknappen
(H) kan du til enhver
tid indstille eller ændre det ønskede
effekttrin. Det valgte effekttrin vises på
LED-displayet (G).

Effekttrin for kogepladen (B)
Trin (1-5)
1
2
3
4
5

Effekt [W]
200
400
600
800
1000

Trin (6-10)
6
7
8
9
10

Effekt [W]
1200
1400
1600
1800
2000

Bemærk: Angivelserne kan eventuelt afvige.
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Temperaturtrin for kogepladen (B)
Hvis du hellere vil arbejde med temperaturtrinene i stedet for effekttrinene,
Trin (1-5)
1
2
3
4
5

Temperatur [°C]
60
80
100
120
140

skifter du til temperaturmodus ved at
(I).
trykke på valgtasten
Trin (6-10)
6
7
8
9
10

Temperatur [°C]
160
180
200
220
240

Bemærk: Angivelserne kan eventuelt afvige.

Den forindstillede temperatur (200°C)
vises. Med valgknappen
(F) eller
valgknappen
(H) kan du til enhver
tid indstille eller ændre det ønskede
temperaturtrin. Det valgte temperaturtrin vises på LED-displayet (G). (Temperaturtrin kan vælges i intervaller à
20 °C fra 60 °C til 240 °C; afvigelser kan
forekomme.)
Efter opvarmningen holdes
fødevarens temperatur
(automatisk) nogenlunde
konstant (afhængigt af det
indstillede temperaturtrin).
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Efter hver brug skal du slukke for apparatet og trække stikket ud af stikkontakten (når den indvendige ventilator har
afkølet pladen og står stille). Apparatet
skal være helt afkølet til stuetemperatur, inden det gøres rent og/eller stilles
væk.

Timerfunktion
Såvel ved drift via effekttrin
som drift via temperaturtrin er
der forindstillet en driftstid på
2 timer.
Apparatet giver dig mulighed for at
indstille en bestemt brugstid. Når
den indstillede tid er udløbet, slukker apparatet automatisk, så der ikke
længere foregår nogen opvarmning.
Under driften kan du til enhver tid
ændre tidsindstillingen ved at trykke
på valgknappen
(F) eller valgknappen
(H), det indstillede effekt- eller
temperaturtrin ændres ikke.
For at benytte denne funktion skal du
følge denne fremgangsmåde:
Vælg først effekt- eller temperaturmodusen, og foretag de ønskede indstillinger. Tryk derefter kort på tasten Timer/
spærring
(Q) for at skifte til timer-funktionen. I LED-displayet blinker
den forindstillede tid 2:00. Mens tallet
blinker, kan du vha. tryk på valgtasten
(H) (eller valgtasten
(F)) indstille
den ønskede driftstid (i trin à 1 minut
fra 1 minut til maks. 180 minutter
(3:00 timer)). Den indstillede tid blinker
og lyser konstant efter et kort stykke
tid. Derefter tælles den indstillede tid
ned i minuttrin.

Hvis du holder valgknapperne
(H) eller
(F) trykket ind,
løber tiden hurtigt i trin à
10 min.
Visningen i LED-displayet (G) skifter
hele tiden mellem visning af tiden og
visning af det indstillede effekt- eller
temperaturtrin. Du kan til enhver
tid ændre de valgte indstillinger for
effekt- og temperaturtrinnet, apparatet
arbejder altid med de sidst udførte
indstillinger.
Du kan slukke for apparatet
med tænd/sluk-knappen
for
at afslutte timer-funktionen før
tiden (og om nødvendigt
tænde det igen).
Spærrefunktion
Kogepladen har en spærrefunktion, der kan bruges til at
spærre samtlige valgknapper
(undtagen tænd/sluk-knappen), når du har foretaget dine
indstillinger; dermed undgår
du, at indstillingerne ændres
utilsigtet. Spærrefunktionen
aktiveres med et langt tryk (ca.
2-3 sekunder) på tasten Timer/
(Q). Spærrefunktispærring
onen vises med bogstaverne
"Loc" i LED-displayet. Så længe
spærrefunktionen er aktiv,
skifter visningen i LED-displayet hele tiden mellem "Loc" og
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visning af det indstillede effekt- eller
temperaturtrin. Hvis du ønsker at
ophæve spærringen, skal du igen
trykke på tasten Timer/spærring i lidt

længere tid (ca. 2-3 sekunder), "Loc"
vises ikke længere i LED-displayet,
og der kan høres et akustisk signal,
valgtasterne er frigivet igen.

D) Valgknap: „MAKS.“: øjeblikkeligt skift til højeste effekttrin
E) Valgknap: „MIN.“: øjeblikkeligt skift til laveste effekttrin
F) Valgknap: reducering af tid/temperatur/effekt
H) Valgknap: øgning af tid/temperatur/effekt
I) Valgknap: valg -> effekt eller temperatur
J) Tænd/sluk-knap
K) Funktionstast: Kogning
L) Funktionstast: Friturestegning
M) Funktionstast: Stegning
N) Funktionstast: Simrefunktion
O) Funktionstast: Mælk
P) Funktionstast: Suppe
Q) Tast: Timer/spærring
Forindstillede programmer:
Ud over indstillingsmulighederne via
effekt- eller temperaturtrinene har dit
apparat seks forindstillede funktioner,
som kan vælges med de tilhørende
funktionstaster.
Følgende funktionstaster (og dermed
kogeprogrammer) står til rådighed.
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- Kogning : Med et tryk på denne
tast er der forindstillet en timer-indstilling på 30 minutter, apparatet
begynder opvarmningen med en
effektindstilling på 2000 W for at
opvarme ingredienserne og bringe
dem i kog i løbet af kort tid. Efter
ca. 15 minutter skifter apparatet til
effektindstillingen 1000 watt for at
holde ingrediensernes temperatur
nogenlunde konstant og spare
energi. Du kan til enhver tilpasse
indstillingen til dine behov.

- Friturestegning : Her er der
forindstillet en temperaturindstilling
på 180 °C og en timer-indstilling på
45 minutter. Du har til enhver tid
mulighed for at tilpasse temperaturog timer-indstillingen.
- Stegning : Her er der forindstillet en temperatur på 240 °C og en
timer-indstilling på 20 minutter for
at muliggøre en hurtig opvarmning
til en temperatur, som er nødvendig
til stegning. Den indstillede temperatur og tid kan naturligvis også her
tilpasses til dine ønsker.
- Simrefunktion : Apparatet begynder med en effekt på 2000 W. Under
forløbet regulerer apparatet effekten afhængig af ingrediensernes
temperatur i kogegrejet. Timer-indstillingen udgør 90 minutter. Du
kan ganske vist til enhver tid ændre
timer-funktionen og effekten, men
apparatet skifter muligvis automatisk til et andet effekttrin efter ca. 2
minutter for at lade ingredienserne
simre på optimal vis.

temperaturindstillingerne kan ikke
ændres med aktiveret mælkefunktion.
Bemærk: Med denne funktion (mælk)
er der mulighed for at fastlægge en
starttid fra 1 minut til 24 timer. Vær opmærksom på anvisningerne i afsnittet
"Forsinket start".
- Suppe : Denne funktion starter
med en effektindstilling på 1000 W.
Under forløbet regulerer apparatet
effekten afhængig af ingrediensernes temperatur i kogegrejet. Timer-indstillingen udgør 90 minutter
og kan ikke ændres. Du kan ganske
vist til enhver tid ændre effekten,
men apparatet skifter muligvis automatisk til et andet effekttrin efter ca.
2 minutter for at sikre et optimalt
resultat.
Bemærk: Med denne funktion (suppe)
er der mulighed for at fastlægge en
starttid fra 1 minut til 24 timer. Vær opmærksom på anvisningerne i afsnittet
"Forsinket start".

- Mælk
: Et tryk på denne tast
aktiverer funktionen til opvarmning
af mælk. Apparatet varmer den
op til en temperatur på ca. 60 °C.
Timer-indstillingen er forindstillet
til 25 minutter. Når temperaturen
på 60 °C er nået, holdes ingredienserne varme af apparatet. Timer- og
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Forsinket start
Sikr dig, at du befinder dig i
nærheden af apparatet, når
opvarmningsfunktionen
aktiveres vha. "Forsinket start".
Apparatet skal være under
opsyn under opvarmningen.
Til funktionerne mælk
(O) og suppe
(P) har du mulighed for at fastlægge
en starttid, der ligger mellem 1 minut
og 24 timer ud i fremtiden.
Følg nedenstående fremgangsmåde
for at bruge denne funktion.
- Tænd apparatet ved at trykke på
tænd-/sluk-knappen
(J), hold den
trykket ind i kort tid.
- Når ordet "on" vises i displayet, skal
du trykke på tasten Timer/spærring
(Q).
(F) eller
- Indstil nu vha. valgtasten
valgtasten
(H) en tid mellem 1
minut og 24 timer for den forsinkede
start. Den forindstillede værdi for
den forsinkede funktionsstart er 30
minutter. Ved hvert tryk på en af
tasterne øges eller reduceres tiden
med 1 minut. Hvis du holder valgtasten
eller
trykket ind, bevæger
tiden sig i trin à 10 minutter.
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- Tryk nu på funktionstasten mælk
(O) eller funktionstasten suppe
(P).
- Med et ekstra tryk på tasten Timer/
spærring
(Q) bekræfter du dit
valg. Hvis du ikke trykker på tasten,
bekræftes valget automatisk efter
nogle sekunder.
Tænd-/sluk-knappens kontrollampe
(J) og kontrollampen for tasten
Timer/spærring
(Q) lyser. Kontrollampen i tasten for den valgte
funktion blinker.
I displayet (G) vises den resterende
tid, indtil apparatet tændes automatisk.
- Når den indstillede tid er udløbet,
tændes apparatet automatisk. Tryk
på tænd-/sluk-knappen
(J), hvis
du ønsker at afbryde den forsinkede
start.

Fejl og afhjælpning
Fejl:

Årsag:

Afhjælpning:

Apparatet viser
ingen funktion.

Netstikket er ikke
forbundet med stikkontakten.

Sæt netstikket i
stikkontakten.

Apparatet slukkes
under driften.

Apparatet er for varmt.

Afbryd strømforbindelsen
til apparatet og rengør om
nødvendigt ventilationsslidserne. Lad apparatet køle af til
stuetemperatur.

Sikringen mod overophedning er blevet
udløst, muligvis er der
anbragt tomt kogegrej
på kogepladen. (Fejlmelding „E5“ eller „E6").

Afbryd strømforbindelsen
til apparatet og lad det
køle af til stuetemperatur.
Brug aldrig tomt kogegrej.

Den indstillede tid er
udløbet, apparatet har
slukket for opvarmningen.

Hvis dine fødevarer ikke
er opvarmet tilstrækkeligt,
kan du forlænge kogetiden.

Midlertidig under- eller
overspænding (fejlmelding „E3“ eller „E4").

Afbryd strømforbindelsen
til apparatet og lad det
køle af til stuetemperatur.

Der er intet eller kun
uegnet kogegrej på
kogepladen.

Brug ikke apparatet uden
kogegrej. Brug udelukkende
kogegrej, der egner sig til
induktionskogeplader. Vær
opmærksom på anvisningerne
vedr. kogegrej.

Apparatet kan
ikke tages i drift,
det bipper og i
displayet vises
fejlmeldingen
„E0“.
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Fejl:

Årsag:

Afhjælpning:

Kontrollampen
oven over tænd/
sluk-knappen lyser,
men apparatet
opvarmer ikke
fødevarerne.

Apparatet er i standbymodus, opvarmningsfunktionen er ikke
aktiveret.

Vælg en driftsmåde, fx drift via
effekt- eller temperaturtrin.

Apparatet var i
standby-modus
og slukkede sig
selv.

Den automatiske slukning er blevet udløst,
da apparatet ikke er i
brug.

Tænd for apparatet igen, hvis du
ønsker at bruge det.

Hvis der opstår andre problemer end de hér nævnte, bedes du tage kontakt til vores
kundeservice. Vores rådgivere hjælper dig gerne. Serviceadressen finder du under
”Garantibetingelser”. Betjeningsvejledningen kan rekvireres i pdf-format hos vores
kundeservice.
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Service, rengøring og pleje
Træk altid netstikket ud før
rengøringen og lad apparatet
køle helt af, inden det gøres
rent og stilles væk. Fare for
elektrisk stød!

• Benyt en tør eller kun let fugtig klud
til rengøring af apparatets ydre.

Pas på, at der ikke trænger
væske ind i apparatets indre.
Dyp aldrig apparatet i vand.
Fare for elektrisk stød!

Rengøring af ventilationsslidserne:

Brug aldrig skrappe eller
skurende rengøringsmidler
eller genstande med skarpe
kanter til rengøring.

• Tør derefter delene grundigt af.

Rens ventilationsslidserne (ind- og
udsugningsluft) regelmæssigt med en
blød børste for at befri dem for støv og
snavs.
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Tekniske data
Nominel spænding:

220-240 V~

Nominel frekvens:

50/60 Hz

Nominel effekt:

2000 W

Beskyttelsesklasse:

II

Yderligere henvisninger vedrørende induktionskogepladens energiforbrug
- Apparatets energiforbrug er beregnet i henhold til DIN EN 60350-2:2014.
- For at holde induktionskogepladens energiforbrug så lavt som muligt under brugen anbefaler vi, at der ikke vælges en temperatur-/effektindstilling, der er højere
end nødvendigt og evt. at tilpasse/sænke den under tilberedningen af maden.
Brug så vidt muligt gryder med låg.
- Til opvarmning af 1 liter (1 kg) vand kræves der et energiforbrug på 190,5Wh med
dette apparat.
- Diameteren på den metalspole, der befinder sig inde i apparatet, og som bruges til
at opvarme kogegrejet, er på ca. 200 mm.
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Bortskaffelse
Emballagen består af materialer, der kan genbruges.
Emballagen kan afleveres
på offentlige samlesteder
med henblik på genbrug.

Brugte apparater må ikke
smides i husholdningsaffaldet! Iht. lovforskrifterne skal
det udtjente apparat bortskaffes på ordentlig vis. Derved
genanvendes de brugbare
materialer, og miljøet skånes.
Nærmere informationer fås
hos den ansvarlige kommunale myndighed eller dit
lokale bortskaffelsesfirma.
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KUNDESERVICE
+45 (0) 69 91 81 71
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