
EN User Manual

Home Appliances

KH-6I38FS00-EU
KH-6I38CS00-EU
Cooking

AL      Manual i Përdorimit

BG    AИнструкции за Употреба

CZ     HNávod k Obsluze

DE     FBedienungsanleitung

DK    Handleiding



GB-Declaration of conformity

We declare that our products meet the applicable 
European Directives, Decisions and Regulations 
and the requirements listed in the standards 
referenced. 

DE-Konformitätserklärung

Wir erklären, dass unsere Produkte die 
geltenden europäischen Richtlinien, 
Entscheidungen und Regularien sowie die 
in den referenzierten Standards gelisteten 
Anforderungen erfüllen. 

FR-Déclaration de conformité

Nous déclarons que nos produits sont conformes 
aux Directives, Décisions et Règlementations 
européennes en vigueur et aux exigences visées 
dans les normes citées en référence. 

ES-Declaración de conformidad

Declaramos que nuestros productos cumplen 
con las Directivas Europeas, Decisiones 
y Regulaciones aplicables y los requisitos 
enumerados en dichas normativas. 

PT-Declaração de conformidade

Declaramos que os nossos produtos 
cumprem as Diretivas Europeias, Decisões 
e Regulamentos aplicáveis e os requisitos 
enumerados nas referências normalizadas.

NL-Conformiteitsverklaring

We verklaren dat onze producten voldoen aan 
de van toepassing zijnde Europese richtlijnen, 
besluiten en voorschriften in de normen 
waarnaar wordt verwezen.

IT-Dichiarazione di conformità

Dichiariamo che i nostri prodotti sono conformi 

a Direttive, Decisioni e Regolamenti europei e ai 
requisiti elencati negli standard di riferimento. 
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CZ-Prohlá en  o shod

Prohla ujeme, e na e v robky spl uj  p slu né 
evropské sm rnice, rozhodnut , p edpisy a 
po adavky uvedené ve zmi ovan ch normách.

SK-Vyhlásenie o zhode

Vyhlasujeme, e na e produkty sp aj  pr slu né 
smernice, rozhodnutia, nariadenia a po iadavky 
vyp sané v uveden ch tandardoch. 

EE-Vastavusdeklaratsioon

Deklareerime, et meie tooted vastavad 
kohaldatavatele Euroopa direktiividele, otsustele 
ja määrustele ning viidatud standardites 
sätestatud nõuetele.

SV-Försäkran om överensstämmelse

Vi försäkrar att våra produkter uppfyller gällande 
EU-direktiv, beslut och förordningar och de krav 
som anges i de standarder som refereras.

FI-Yhteensopivuuslauseke

Tuotteemme ovat yhteensopivia EU:n 
tuotedirektiivien, päätösten ja säädösten kanssa, 
sekä niissä listattujen standardien kanssa. 

HR-Izjava o sukladnosti

Izjavljujemo da su naši proizvodu u skladu s 
primjenjivim Direktivama, Odlukama i Uredbama 
Europske unije te zahtjevima navedenima u 



spomenutim standardima. 

SR-Izjava o uskla enosti

Izjavljujemo da naši proizvodi zadovoljavaju 
primenljive evropske direktive, odluke i 
propise, kao i zahteve navedene u nazna enim 
standardima. 

DA-Overensstemmelseserklæring

Vi erklærer, at vores produkter opfylder de 
gældende europæiske direktiver, beslutninger 
og forordninger, og de anførte standarder der 
henvises til.

NO-Samsvarserklæring

Vi erklærer at våre produkter oppfyller de 
gjeldende europeiske direktiver, beslutninger 
og forskrifter, og kravene i standardene som det 
henvises til.
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RO-Declara ie de conformitate

Noi declar m c  produsele noastre respect  
Directivele Europene, Deciziile i Reglement rile 
aplicabile i condi iile enumerate n standardele 
men ionate.

HU- egfelel ségi nyilatkozat

Ez ton igazoljuk, hogy termékeink megfelelnek 
az EU direktíváknak, jogszabályoknak, 
el írásoknak. Az el írások felsorolása a 

referencia tartalmaknál.

SL-Izjava o skladnosti

Zagotavljamo, da so naši izdelki skladni z 
ustreznimi evropskimi direktivami, sklepi in 
predpisi ter zahtevami, ki so navedene v 
referen nih standardih.

AL-Deklarata e konformitetit

Ne deklarojmë se produktet tona përmbushin 
Direktivat e aplikueshme evropiane, Vendimet 
dhe Rregulloret si dhe kërkesat e renditura në 
standardet e referuara.

LT-Atitikties deklaracija

Tvirtiname, kad m s  produktai atitinka 
susijusiose Europos direktyvose, sprendimuose 
ir reglamentuose pateikiam  standart  keliamus 
reikalavimus.

LV-Atbilst bas deklar cija

s apliecin m, ka m su produkti atbilst 
attiec gaj m Eiropas direkt v m, l mumiem un 
noteikumiem, k  ar  pras b m, kas nor d tas 
piemin tajos standartos.

PL-Deklaracja zgodno ci

O wiadczamy, e nasze produkty spe niaj  
wymagania odpowiednich dyrektyw, decyzji 
i regulacji Unii Europejskiej oraz wymagania 
okre lone w wymienionych standardach.



GB: The symbol on the product or on its 
packaging indicates that this product may not 
be treated as household waste. Instead it shall 
be handed over the applicable collection point 
for recycling of electrical and electronic equip-
ment. By ensuring this product is disposed of 
correctly, you will help prevent potential nega-
tive consequences for the environment and hu-
man health, which could otherwise be caused 
by inappropriate waste handling of this product. 
For more detailed information about recycling  
this product, please contact your local city of-

the shop where you purchased the product.

DE: Dieses Symbol auf dem Produkt oder der 
Verpackung besagt, dass das Produkt nicht 
als Hausmüll behandelt werden darf. Statt-
dessen sollte es einem Sammelpunkt für das 
Recycling von elektrischen und elektronischen 
Geräten übergeben werden. Indem Sie dafür 
sorgen, dass dieses Produkt korrekt verwertet 
wird, helfen Sie dabei, mögliche negative Fol-
gen für die Umwelt und die menschliche Ge-
sundheit zu verhindern, die ansonsten durch 
die ungeeignete Beseitigung dieses Produkts 
entstehen könnten. Weitere Informationen über 
die Verwertung diese Produkts erhalten Sie, 
wenn Sie sich mit Ihrer örtlichen Behörde, der 
Hausmüllabfuhr oder dem Geschäft in Ver-
bindung setzen, bei dem Sie dieses Produkt 
erworben haben.  

FR: Ce symbole sur le produit ou sur 
l’emballage indique que ce produit ne doit pas 

être traité comme des déchets ménagers. Il 
doit plutôt être remis au point de ramassage 
concerné, se chargeant du recyclage du maté-
riel électrique et électronique. En vous confor-
mant à une procédure d’enlèvement correcte 
du produit, vous aiderez à prévenir tout effet 
nuisible à l’environnement et à la santé, qu’une 
manipulation inappropriée pourrait autrement 
provoquer. Pour plus de détails concernant 
le recyclage de ce produit, veuillez contacter 
votre autorité locale, un centre de recyclage 
des déchets domestiques ou la boutique où 
vous avez acheté le produit.

ES: Este símbolo en el producto o su emba-
laje indica que este producto no debe tratarse 
como residuo doméstico. Por el contrario, debe 
llevarse al punto de recogida responsable del 
reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. 
Al asegurarse de que este producto se elimine 
correctamente, ayudará a prevenir las posibles 
consecuencias negativas para el medio am-
biente y la salud de los seres humanos que, 
de lo contrario, podrían producirse debido a 
la manipulación incorrecta de los residuos de 
este producto. Para obtener información más 
detallada sobre el reciclaje de este producto, 

local, con el servicio de eliminación de resi-
duos domésticos o con el comercio en el que 
haya adquirido el producto.

PT: Este símbolo no produto ou embalagem 

como resíduo doméstico. Pelo contrário, deve 
ser entregue num ponto de recolha aplicável 
para reciclagem de equipamento elétrico e 
eletrónico. Ao garantir que este produto é 
eliminado de forma correta estará a ajudar 
a evitar eventuais consequências negativas 
para o meio ambiente e a saúde humana, que 



de resíduos deste produto. Para informações 
mais detalhadas sobre a reciclagem deste 
produto, contacte as suas autoridades locais, 
centro de reciclagem ou a loja onde comprou 
o produto.

NL: Het  symbool op het product of de verpak-
king geeft aan dat dit product niet mag worden 
behandeld als huishoudelijk afval. In plaats 
daarvan dient het te worden ingeleverd bij het 
van toepassing zijnde inzamelpunt voor de 
recycling van elektrische en elektronische ap-
paratuur. Door dit product correct te verwijde-
ren voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen 
voor het milieu en de menselijke gezondheid, 
die anders zouden kunnen worden veroorzaakt 
door een onjuiste afvalverwerking van dit 
product. Meer gedetailleerde informatie over 
de recycling van dit product kunt u opvragen bij 
uw gemeente, de afvalverwijderingsdienst of 
de winkel, waar u het product hebt gekocht.

IT: Il simbolo sul prodotto o sulla confezione 
indica che questo prodotto potrebbe non es-

saranno trasmessi al punto di raccolta adegua-
to per il riciclo delle componenti elettriche ed 
elettroniche. Assicurando il corretto smalti-
mento del prodotto, si eviteranno potenziali 
conseguenze negative per l’ambiente e la 

caso di smaltimento non corretto del prodotto. 
Per maggiori informazioni sul riciclaggio del 

di smaltimento o il negozio in cui il prodotto è 
stato acquistato.

GR: 

-

-
-

-

BG: -

-

-

-

CZ: Symbol na výrobku nebo na doprovod-

-

recyklaci elektrického a elektronického vyba-

-



-

koupili.

SK: Tento symbol nachádzajúci sa na výrobku 

na recykláciu elektrického a elektronického 
zariadenia. Zaistením správnej likvidácie tohto 

-

informácie o recyklácii tohto výrobku vám 

alebo obchod, v ktorom ste zakúpili výrobok.

EE: See tootel või selle pakendil olev sümbol 
näitab, et toodet ei tohi käsitseda tavalise 
olmeprügina. Selle asemel tuleb see anda 
ümbertöötlemiseks üle asjakohasesse elektri-ja 
elektroonikaseadmete kogumispunkti. Tagades 
toote korraliku utiliseerimise, aitate vältida 
negatiivseid mõjusid keskkkonnale ja inimeste 
tervisele, mida tootejäätmete vale käitlemine 
muidu kaasa võiks tuua. Selle toote utilisee-
rimise kohta täpsema teabe saamiseks võtke 
palun ühendust oma kohaliku omavalitsuse, 
prügiettevõtte või kauplusega, kust te toote 
ostsite.

SV: Denna symbol på produkten eller 
förpackningen innebär att produkten inte bör 
behandlas som hushållsavfall. I stället skall 
den överlämnas till  lämplig insamlingsplats för 
återvinning av elektrisk och elektronisk utrust-
ning. Genom att säkerställa att denna produkt 

kasseras korrekt, hjälper du till att förhindra po-
tentiella negativa konsekvenser för miljön och 
människors hälsa, som annars kunde orsakas 
av olämplig avfallshantering av denna produkt. 
För mer detaljerad information om återvinning 
av denna produkt, kontakta dina lokala myndig-
heter, återvinningscenter eller butiken där du 
har köpt produkten.

FI: Tämä symboli tuotteessa tai sen pak-
kauksessa merkitsee, että tätä tuotetta ei 
saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Laite 
on sen sijaan toimitettava elektronisille ja 
sähkölaitteille soveltuvaan keräyspisteeseen 
kierrätettäväksi. Varmistamalla tämän tuotteen 
asianmukaisen hävitystavan autat suojelemaan 
ympäristöä ja ihmisten terveyttä mahdolli-
silta haittavaikutuksilta joita saattaisi ilmetä 
tämän tuotteen asiattomasta hävittämisestä. 
Lisätietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat 
ottamalla yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, 
kierrätyskeskukseen tai myymälään, josta ostit 
tuotteen.

HR: -

-
njem ispravnog odlaganja ovog proizvoda, 

nakon neprikladnog odlaganja ovog proizvoda. 
-
-

tru ili trgovini u kojoj ste kupili ovaj proizvod.

SR: Simbol na proizvodu ili na njegovom 



otpadom ovog proizvoda. Za detaljnije 
informacije o recikliranju ovog proizvoda, 

kupili proizvod.

DA: Dette symbol på produktet eller embal-
lagen betyder, at produktet ikke må behandles 
som husholdningsaffald. Det skal i stedet 
indleveres til et indsamlingssted for genbrug af 
elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre, at 
dette produkt bliver bortskaffet korrekt, hjælper 
du med til at forebygge eventuelle negative 
konsekvenser for miljøet og menneskers 
helbred, som ellers kunne forårsages af forkert 
bortskaffelse af dette produkt Hvis du ønsker 
mere detaljerede oplysninger om genbrug af 
dette produkt, bedes du kontakte din lokale 
myndighed, genbrugsplads, eller den butik, 
hvor du købte produktet.

NO: Dette symbolet på produktet eller pakken 
innebærer at produktet ikke skal behandles 
som husholdningsavfall. I stedet skal det 
leveres til en gjenvinningstasjon for elektrisk og 
elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt av-
hending av apparatet, vil du bidra til å forhindre 
potensielle negative konsekvenser for miljøet 
og menneskers helse, som ellers kunne ha 
inntruffet grunnet feilaktig avfallshåndtering av 
produktet. For mer detaljert informasjon om re-
sirkulering av dette produktet, bes du kontakte 
de lokale myndigheter, en gjenvinningsstasjon, 
eller butikken der du kjøpte produktet.

UK: 

-

-

-

-

MK: 

RO: Acest simbol aplicat pe produs sau amba-
-



predat centrelor de colectare adecvate de reci-

-

detaliate, cu privire la reciclarea acestui pro-

centrele de reciclare sau magazinul.

HU: Ez a jelölés a terméken vagy a csomago-
lásán azt jelenti, hogy a készüléket a háztartási 
hulladéktól külön kell kezelni. Az elhasznált ké-
szüléket az elektromos és elektronikai beren-

és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges 
negatív következményeket, amelyek egyébként 
a termék helytelen hulladékkezelése esetén 

-

vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzat-

üzlettel, ahol a terméket megvásárolta.

SL: 
da s tem izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z 

oddati na ustrezno zbirno reciklirno mesto za 

odlaganjem tega izdelka boste pomagali pri 

na okolje in zdravje ljudi, ki ga sicer lahko 

izdelka se obrnite na lokalne oblasti, pristojne 
za odstranjevanje odpadkov ali trgovino, v ka-
teri ste kupili izdelek.

AL: Simboli mbi produkt ose mbi paketimin e 
tij tregon se ky produkt nuk mund të trajtohet 
si mbeturinë shtëpiake. Në vend të kësaj 
ai do të dorëzohet pranë pikës përkatëse 
të grumbullimit për riciklimin e pajisjeve 
elektrike dhe elektronike. Duke u siguruar 
që ky produkt të hidhet siç duhet, ju do të 
ndihmojë në parandalimin e pasojave negative 
të mundshme për mjedisin dhe shëndetin e 
njeriut, e cila mund të ndryshe të shkaktohen 
nga trajtimi i papërshtatshëm i mbetjeve të këtij 
produkti. Për informacion më të detajuar mbi 
riciklimin e këtij produkti, ju lutemi kontaktoni 
zyrën tuaj lokale të qytetit, shërbimin e hedhjes 
së mbeturinave shtëpiake ose dyqanin ku keni 
blerë produktin.

LT: -
-

-

LV: -

-



-

PL: Ten symbol umieszczony na produkcie 

produktu, pomagasz zapobiegac ewentualnych 

-

-
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PËRMBAJTJA:

Udhëzime sigurie
Përshkrimi i pajisjes
Sipërfaqe gatimi dhe paneli i kontrollit të vatrave
Funksionimi i pajisjes
Fikja  dhe ndezja e pajisjes
Fikja dhe ndezja e zonave të gatimit
Pushimi Smart
Treguesi i nxehtësisë së mbetur0

Bllokuesi për fëmijët
Funksioni i kohëmatësit
Sinjalizues
Funksioni Boost
Ndezja e zonës lidhëse
Funksioni special i gatimit
Udhëzime dhe këshilla
Instalimi i pajisjes
Siguria gjatë instalimit
Montimi i pllakës në platformën e punës
Realizimi i një lidhje elektrike
Diagrama e lidhjeve elektrike



 AL

PARALAJMËRIMET E SI-
GURISË
LEXONI ME KUJDES DHE PLOTËSI-
SHT KËTO UDHËZIME PARA PËRDO-
RIMIT TË PAJISJES TUAJ DHE 
RUAJENI ATË NË NJË VEND TË PËR-
SHTATSHËM PËR REFERENCË KUR 
TË JETË E NEVOJSHME.

KY UDHËZUES ËSHTË PËRGATITUR 
PËR MË SHUMË SE NJË MODEL. PA-
JISJA JUAJ MUND TË MOS KETË NJË 
NGA DISA KARAKTERISTIKAT QË 
JANË SHPJEGUAR NË KËTË UDHË-
ZUES. NDËRKOHË QË LEXONI MA-
NUALIN E PËRDORIMIT, TREGONI 
KUJDES TË VECANTË PËR PARAQI-
TJET NË FIGURA.

Paralajmërime të përgjithshme 
për sigurinë 

Kjo pajisje mund të 
përdoret nga fëmijë 
të moshës 8 vjeç e 
sipër dhe persona 

-

mendore apo me mu-
ngesa të përvojës dhe 
njohurive në qoftë se 
ata kanë mbikëqyrje 
ose udhëzohen për 
përdorimin e pajisjes 
në mënyrë të sigurtë 
dhe kuptojnë rreziqet 
e përfshira. Fëmijët 

nuk duhet të luajnë 
me pajisjen. Pastrimi 
dhe mirëmbajtja nuk 
duhet të bëhet nga fë-
mijët pa mbikëqyrje.
KUJDES: Pajisja dhe 
pjesët e saj të arrit-
shme nxehen gja-
të përdorimit. Duhet 
patur kujdes për të 
shmangur prekjen e 
elementëve të nxehtë. 
Fëmijët nën moshën 
8 vjeç duhet të qën-
drojnë larg pajisjes, 
përveç rasteve kur 
mbikëqyren vazhdimi-
sht.
KUJDES: Gatimi i 
pambikëqyrur mbi pl-
lakë me yndyrë apo 
me vaj mund të jetë i 
rrezikshëm dhe mund 
të shkaktojë zjarr. 
ASNJËHERË mos 
shuani zjarrin me ujë. 
Fikni pajisjen dhe 

me kapak ose me një 
batanije zjarri.



AL

KUJDES: Rreziku i 
zjarrit: mos ruani arti-
kuj në sipërfaqet e ga-
timit.
KUJDES: Nëse sipër-
faqja është plasaritur, 

shmangur mundësinë 
e goditjes elektrike. 
Për pllaka me induksi-
on, objekte metalike 
të tilla si thika, pirunë, 
lugë dhe kapak nuk 
duhet të vendosen 
mbi sipërfaqet e plla-
kave, pasi ato mund 
të nxehen. 
Për pllakat me in-
duksion, pas përdori-

e pllakës nga kontrolli 
i saj dhe mos e mbë-
shtetni tek detektori 
kupë  .
Për vatrat e inkorpo-
ruara në një kapak, 
çdo derdhje duhet të 
hiqet nga kapaku para 
hapjes. Përveç kësaj 
sipërfaqja e pllakës 

duhet të lihet të ftohet 
para mbylljes së ka-
pakut.
Pajisja nuk është 
ndërtuar për tu vënë 
në punë me anë të një 
ore me zile të jashtme 
apo me anë të një sis-
temi të veçantë-tele-
komandë.
Mos përdorni pastru-
es gërryes ose skra-
per të mprehtë metalik 
për të pastruar xha-
min e derës së furrës 
dhe sipërfaqe të tjera 
pasi ato mund të gër-
vishtin sipërfaqen, e 
cila mund të rezultojë 
në krisjen e xhamit 
apo dëmtimin e sipër-
faqes.
Mos përdorni pastru-
es me avull për pastri-
min e pajisjes. 
Pajisja juaj është prodhuar në për-
puthje me të gjitha standardet e 
aplikueshme dhe rregulloret ven-
dore dhe ndërkombëtare.
Mirëmbajtja dhe puna riparuese 
duhet të bëhet vetëm nga teknikë 
të shërbimit të autorizuar. Instalimi 



 AL

dhe puna riparuese që kryhet nga 
teknikë të paautorizuar mund t'ju 

-

në çdo lloj mënyre i rrezikshëm.
Para instalimit, sigurohuni që ku-
shtet lokale të shpërndarjes (na-
tyra e gazit dhe presioni i gazit ose 
tensionit të energjisë elektrike dhe 
frekuenca) dhe kërkesat e pajisjes 
përputhen. Kërkesat për këtë pa-
jisje janë të deklaruara në etiketë.
VINI RE: Kjo pajisje është pro-
jektuar vetëm për gatim dhe ësh-
të menduar vetëm për përdorim 
shtëpiak të brendshëm dhe nuk 
duhet të përdoret për ndonjë qël-
lim tjetër, ose në ndonjë kërkesë 
tjetër, të tilla si për përdorim jo-sh-
tëpiak apo në një mjedis komercial 
apo për ngrohje ambienti.
Janë marrë të gjitha masat e mun-
dshme të sigurisë për të garantuar 
sigurinë tuaj. Duke qenë se xhami 
mund të thyhet, ju duhet të jeni të 
kujdesshëm gjatë pastrimi për të 
shmangur gërvishtjet. Shmangni 
goditjet apo trokitjet mbi xham me 
aksesorët.
Sigurohuni që kordoni furnizues 
nuk ka ngecur diku gjatë instali-
mit. Nëse kablloja furnizues është 
e dëmtuar, ajo duhet të zëvendë-
sohet nga prodhuesi, agjenti i saj i 
shërbimit apo nga persona të kua-

të parandaluar ndonjë rrezik.
Paralajmërime mbi instalimin

Mos e përdorni pajisjen para se 
ajo të instalohet plotësisht.

Pajisja duhet të instalohet nga një 
teknik i autorizuar dhe të vihet në 
përdorim. Prodhuesi nuk është 
përgjegjës për çdo dëm që mund 
të shkaktohet nga vendosja e ga-
buar dhe instalimi nga persona të 
paautorizuar. 
Kur ju shpaketoni pajisjen, sigu-
rohuni që ajo nuk është dëmtuar 
gjatë transportit. Në rast të ndo-
një defekti; mos e përdorni pajis-
jen dhe kontaktoni menjëherë një 

Duke qenë se materialet e përdo-
rura për paketim (najloni, staplers, 
polisteroli ... etj) mund të kenë 
efekte të dëmshme për fëmijët, 
ato duhet të mblidhen dhe të hiqen 
menjëherë.
Mbroni pajisjen tuaj ndaj efekte-
ve atmosferike. Mos e ekspozoni 
atë nën efekte të tilla si dielli, shiu, 
bora etj . 
Materialet përreth e pajisjes (ka-
binet) duhet të jenë në gjendje të 
përballojnë një temperaturë prej 
min.100°C . Temperatura e sipër-
faqes së poshtme të pllakës rritet 
gjatë funksionimit. Prandaj, një pl-
lakë duhet të instalohet nën pro-
dukt.
Gjatë përdorimit
Mos vendosni materiale të ndez-
shme ose të djegshme, në ose 
në afërsi të pajisjes kur ajo është 
duke punuar.
Mos e lini pa mbikëqyrje tenxhe-
ren ndërsa gatuani me vajra të 
ngurtë apo të lëngshëm. Ato 
mund të marrin zjarr në kushtet 
e ngrohjes ekstreme. Asnjëherë 
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janë shkaktuar nga vaji. Mbuloni 
tiganin ose fritezën me kapakun e 

që janë shkaktuar në këtë rast dhe 

Gjithmonë vendosni tiganin në 
qendër të zonës së gatimit dhe 
ktheni dorezat në një pozicion të si-
gurt ë në mënyrë që ato nuk mund 
të rrëzohen apo të përthyhen.
Nëse nuk do ta përdorni pajisjen 
për një kohë të gjatë, hiqeni prizën 
nga spina. Fikeni edhe çelësin 
kryesor. Përveç kësaj, kur nuk do 
ta përdorni pajisjen, mbyllni edhe 
valvolën e gazit. 
Sigurohuni që çelësat e kontro-
llit të pajisjes janë gjithmonë në 
pozicionin "0" (stop)  kur ajo nuk 
përdoret.

Gjatë pastrimit dhe mirëm-
bajtjes

veprimeve të tilla si pastrimi apo 
mirëmbajtja. Ju mund ti bëni këto 

-
kur çelësin kryesor.
Mos hiqni çelësat e kontrollit për të 
pastruar panelin e kontrollit.

PËR TË RUAJTUR EFI-
KASITETN DHE SIGURINË E 
PAJISJES TUAJ NE JU REKO-
MANDOJMË QË GJITHMONË TË 
PËRDORNI PJESË ORIGJINALE 
DHE NË RAST NEVOJE TË KON-
TAKTONI VETËM AGJENTIN E 
AUTORIZUAR TË SHËRBIMIT. 
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Element ngrohjeje me induksion

Shënim: Pamja vizuale e pllakës tuaj ndoshta është ndryshe nga modeli i treguar 

PËRSHKRIMI I PLLAKËS

I nderuar klient,
Ju lutemi lexoni me kujdes udhëzuesin për përdorim para se të përdorni sobën 
dhe ruajeni atë për të ardhmen si referencë.

Sipërfaqe gatimi për 4 vatra:

Paneli i kontrollit
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Panel kontrolli për 4 vatra : 

1-Treguesi i vatrës
2- Selektimi i vatrës majtas sipër
3-Treguesi i kohëmatësit
4- Kohëmatësi
5- Treguesi i bllokuesit tëçelësit
6- Pushimi Smart

7- Selektimi i vatrës majtas poshtë
8- Butonat me rrëshqitje
9- Selektimi i vatrës djathtas poshtë
10- Boost
11- Ndezur/Fikur
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PËRDORIMI I PAJISJES
Përdorni zonat e gatimit me induksion 
me enë gatimi të përshtatshme.

Pasi furnizimi me energji është ndezur, 
të gjitha dritat e ekranit do të ndriçojnë 
për një moment. Kur kjo kohë mbaron, 
pllaka është në modalitetin stand-by 
mode dhe është gati për funksionim.

Vatra është e kontrolluar me sensorë 
elektronik të cilët vihen në funksionim 
nga prekja e sensorëve të lidhura me 
të. Çdo aktivizim sensori pasohet nga 
një sinjal zanor (sirenë).

Ndezja e pajisjes:
Ndizni pllakën duke prekur çelsin NDE-
ZUR/FIKUR  Të gjitha vatrat tregoj-
në një "0" statike dhe pikat djathtas po-
shtë pulsojnë. (Nëse është zgjedhur një 
zonë- jo gatimi brenda 20 sekondave, 

Fikja e makinerisë:
Fikni pllakën në çdo kohë duke shtypur  

 . 
Butoni NDEZUR/FIKUR  ka gjith-

Ndezja e zonave të gatimit:
Prekni butonin selektues të vatrës 
që Ju dëshironi për të gatuar. Ka një tre-
gues pike statike mbi ekranin e vatrës së 
zgjedhur dhe pika pulsuese në të gjitha 
vatrat e tjera shuhet.
Për vatrën e selektuar, ju mund të reg-
jistroni gradën e ngrohjes duke prekur 
butonat me rrëshqitje

Elementi është tani gati për të gatuar. 
Për kohë më të shpejtë zierjeje, zgjidh-
ni nivelin e dëshiruar të gatimit dhe më 
pas prekni butonin P për të aktivizuar 
funksionin Boost.

Fikja e zonave të gatimit:
Zgjidhni elementin që dëshironi të 

regjistrimin e nxehtësisë në rritje . Duke
përdorur butonat me 
rrëshqitje zbrisni temperaturën tek '' 0 ''. 
(Gjithashtu duke përdorur butonat 
djathtas dhe majtas në mënyrë të alter-
nuar , temperatura do të kaloj tek “0”).
Nëse zona e gatimit është e nxehtë, do 
të shfaqet në ekran "H" në vend të "0".
Fikja e të gjitha zonave të gatimit:

njëjtën kohë, prekni çelësin  .
Në modalitetin stand-by, shfaqet një "H" 
në të gjitha zonat e gatimit që janë të 
nxehta.

Treguesi i nxehtësisë së mbetur:
Treguesi i nxehtësisë së mbetur tregon 
se xhami qeramik ka një temperaturë të 
rrezikshme nëse e prek në perimetrin e 
zonës së gatimit.

përkatës tregon "H" derisa temperatura 
e zonës së caktuar të gatimit është në 
një nivel jo-kritik.
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Siguria e funksionit të kjes:

kohe funksionimi maksimale të përcak-
tuar nëse regjistrimi i ngrohjes nuk ësh-

e gatimit e shtyn pas kohën maksimale 

maksimale operative varet nga niveli 
zgjedhur temperaturës.

Prisni derisa të zhduket 'F' për të gjitha 
zonat, ndizni pllakën duke e prekur 

 dhe vazhdoni përdorimin.

Regjistrimi
i vatrave më pas
1 - 2 6 orë
3 - 4 5 orë
5 4 orë
6 - 9 1,5 orë

Bllokuesi për fëmijët:
Funksioni për bllokuesin për fëmijët 
mund të aktivizohet pasi të ndizet 
kontrolli. Për të aktivizuar bllokuesin për 
fëmijët, njëkohësisht shtypni butonin me 
rrëshqitje majtas dhe djathtas dhe pa-
staj vini prapë në punë butonin majtas 
dhe djathtas. "L" që nënkupton BLLO-
KUAR do të shfaqet në të gjitha ekranet 
e vatrave dhe kontrolli nuk mund të 
ndryshohet. (Në qoftë se një zonë gati-
mi është në gjendje të nxehtë, "L" dhe 
"H" do të shfaqen të alternuara.)

Vatra do të mbetet në një gjendje të 
mbyllur derisa ajo të zhbllokohet, edhe 

i ndezur.
Për të çaktivizuar bllokuesin për 
fëmijët,  së pari aktivizoni pllakën. 
Njëkohësisht shtypni butonin me rrë-
shqitje majtas dhe djathtas dhe pastaj 
vini prapë në punë butonin majtas dhe 
djathtas. "L" nuk do të jetë më mbi 

Bllokimi i çelësit
Funksionaliteti i bllokimit të çelësit 
është për bllokimin dhe e  vendos 
pajisjen në një modalitet kursimi gjatë 

si për shembull rritja e gradimeve të 
ngrohjes apo të tjera nuk duhet të jenë 
të mundura. Është e mundur vetëm 

Funksioni i bllokimit mund të akti-
vizohet nëse butoni i çelësit bllokues 

 shtypet të paktën për 2 sekonda. 
Ky funksionim do të bëhet i ditur me 
një sinjal. Pas veprimit të suksesshëm 
të më shumë se 2 sekonda,treguesi 
i bllokimit të çelësit ndriçon dhe vatra 
është bllokuar.

Funksioni i kohëmatësit
Funksioni i kohëmatësit realizohet në 
dy versione:

Kohëmatës me kujtesë minuta-
sh (1 deri 99 minuta):
Kohëmatësi me kujtesë minutash 
mund të aktivizohet nëse zonat e gati-

tregon "00" me një pikë pulsuese.

Përdorni butonat me rrëshqitje 
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 për të rritur/ ulur 
kohën. Gama e rregullimit është mes 0 
dhe 99 minuta. Nëse nuk ka asnjë vep-
rim brenda 10 sekondave, kohëmatësi 
me kujtesë minutash do të regjistrohet 
dhe pika pulsuese do të zhduket. Pasi 
është regjistruar kohëmatësi , koha 
është në zbritje sipas rregullimit. 

Kur koha mbaron, dëgjohet një sinjal 
dhe ekrani i kohëmatësit pulson. Sinjali 
zanor do të ndalet automatikisht pas 
30 sekondash dhe/ose duke aktivizuar 
çfarëdo çelësi.

Kohëmatësi me kujtesë mund të 

duke përdorur Butonat me Rrëshqitje 
të Kohës  Fikja e 
vatrës duke prekur në çdo kohë gjit-

kujtesë.

Kohëmatësi i zonës së gatimit 
(1 deri 99 minuta):
Kur pllaka është e ndezur, një kohëma-
tës i pavarur mund të programohet për 
çdo zonë gatimi.

Zgjidh një zonë gatimi, pastaj zgjidhni 
vendosjen e temperaturës dhe në fund 
aktivizoni regjistrimin e kohëmatësit 
me çelës , kohëmatësi mund të 

një zonë gatimi. Katër llamba LED janë 
vendosur përreth kohëmatësit. Këto 
tregojnë se për cilën zonë gatimi është 
aktivizuar kohëmatësi.

10 sekonda pas aktivizimit të fundit, 

ekrani i kohëmatësit ndryshon tek 
kohëmatësi që përfundon në vijim (në 
rast të programimit për më shumë se 
1 zonë gatimi).
Kur kohëmatësi ka mbaruar, dëgjohet 
një sinjal dhe ekrani i kohëmatësit tre-
gon statikisht "00", LED i kohëmatësit 
të zonës së caktuar të gatimit pulson. 

dhe "H" do të shfaqet në ekran nëse 
zona e gatimit është e nxehtë.

Sinjali zanor dhe pulsimi i LED-it të 
kohëmatësit do të ndalen automatikisht 
pas 30 sekondash dhe/ose duke aktivi-
zuar çfarëdo butoni.

Sinjalizues :
Ndërsa vatra është në veprim, aktivite-
tet në vijim do të sinjalizohen me anë 
të një zileje:
Aktivizimi normal i çelësit me një sinjal 
të shkurtër zanor
Funksionimi i vazhdueshëm i çelësave 
gjatë një periudhe më të gjatë kohore 
(10 sekonda) me një sinjal më të gjatë, 
të përhershëm.

Funksioni Boost : 
Duhet të zgjidhet një zonë gatimi, niveli 
i gatimit të vendoset në "nivel të dë-
shiruar të gatimit" dhe çelësi P(Boost) 
duhet të shtypet përsëri.
Funksioni Boost mund të aktivizohet 
nëse moduli i induksionit pranon 
regjistrimin në zonën e gatimit. Nëse 
funksioni Boost është aktiv, një “P” do 
të shfaqet në ekranin korrespondues.
Duke aktivizuar Boost mund të tej-
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kalohet fuqia maksimale dhe do të 
aktivizohet menaxhimi i integruar i 
energjisë.
Reduktimi i nevojshëm i fuqisë është 
treguar me pulsimin e ekranit të zonës 
korresponduese të gatimit. Pulsimi 
është aktiv për 3 sek. dhe lejon për-
shtatje të mëtejshme të regjistrimeve 
para reduktimit të energjisë. 

Ndezja e zonës lidhëse
Prekni në mënyrë të alternuar çelësin 
selektues të vatrës së djathtë dhe 
vatrës së majtë. Ka një tregues si pikë 
statike në ekranet e vatrave majtas dhe 
ekranet tregojnë 'b' dhe 'r'. Prekni në 
mënyrë të alternuar çelësin selektues të 
vatrës së djathtë dhe vatrës së majtë. 
Ka një tregues si pikë statike në ekranet 
e vatrave majtas dhe ekranet tregojnë 
'b' dhe 'r'.  Dhe pika pulsuese në të 
gjithë ekranet e tjerë fiket. Selekto 
graduesin e temperaturës duke 
përdorur graduesin e rritjes së 
nxehtësisë me butonin rrëshqitës të 
anës së djathtë ose zbrisni gradimin e 
nxehtësisë me butonin rrëshqitës të 
anës së majtë. Elementi lidhës është 
gati për gatim. Për kohë më të shpejtë 
zierjeje, zgjidhni nivelin e dëshiruar të 
gatimit dhe më pas prekni butonin P për 
të aktivizuar funksionin Boost.
Fikja e zonës lidhëse të gatimit 
 Elementi lidhës duhet të selektohet 
duke shtypur çelësin selektues të 
vatrës prapa majtas ose para majtas 
duke përdorur çelësin me rrëshqitje në 
anën e majtë, rrotullo graduesin poshtë 
tek ''0''. Nëse zona lidhëse e gatimit 
është e nxehtë,  do të shfaqet në ekran 
"H".
 

Elementi lidhës duhet të selektohet 
duke shtypur çelësin selektues të 
vatrës prapa majtas ose para majtas 
duke përdorur çelësin me rrëshqitje në 
anën e majtë, rrotullo graduesin 
poshtë tek ''0''. Nëse zona lidhëse e 
gatimit është e nxehtë,  do të shfaqet 
në ekran "H".

Pushimi Smart
Pushimi Smart, kur aktivizohet, 
zvogëlon fuqinë e të gjitha vatrave që 
janë ndezur.
Nëse ju më pas çaktivizoni pushimin 
Smart, vatrat do të rikthehen automati-
kisht në nivelin e mëparshëm.
Nëse pushimi Smart nuk është i 
çak-

 30 minutash.
Prekni ( ) për të aktivizuar pushi-min 
Smart. Fuqia për vatrën (vatrat) e 
aktivizuara do të reduktohet në nivelin 
1 dhe "II" do të shfaqet në të gjitha 
ekranet.
Prekni ( ) sërisht për të çaktivizuar 
pushimin Smart. "II" do të zhduket dhe 
vatrat tani do të punojnë në nivelin e 
përcaktuar më parë.
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UDHËZIME DHE KËSHILLA

Enët e gatimit

· Përdorni enë gatimi me bazament të
sheshtë, të trashë që janë të të njëjtit
diametër si vatra. Kjo do të ndihmojë
në reduktimin e kohës së gatimit.

· Enët prej çeliku, çeliku të emaluar,
gize dhe çeliku inoks (nëse emërtohet
në mënyrë adekuate nga prodhuesi)
do t'ju japin rezultatet më të mira.

· Enët prej çeliku të emaluar ose alumi-
ni ose me funde bakri mund të shkak-
tojnë një mbetje metalike të grumbul-
luar mbi vatër. Nëse lihen aty, bëhet e
vështirë për ti hequr. Pastroni vatrën
pas çdo përdorimi.

· Ena e gatimit është e përshtatshme
për induksion nëse ka një magneti në
fund të enës.

· Enët e gatimit duhet të vendosen
në qendër mbi zonën e gatimit. Në
qoftë se nuk është vendosur si duhet,
shfaqet në ekran.

· Kur përdorni tiganë të caktuar, ju
mund të dëgjoni zhurma të ndryshme
nga tiganët, kjo është për shkak të
dizajnit të tiganëve dhe nuk ndikon në
performancën apo sigurinë e vatrës.

KORREKTE E GABUAR

KORREKTE E GABUAR

Kursim Energjie

· Zonat e gatimit me induksion përshta-
ten automatikisht me madhësinë e fun-

të caktuar. Megjithatë pjesa magnetike
e fundit të enëve të gatimit duhet të
ketë një diametër minimal në varësi të
madhësisë të zonës së gatimit.

· Gjithmonë vendosni tenxheret në
zonën e gatimit para se ajo të ndizet.

enë gatimi mbi të, zona e gatimit nuk
do të funksionojë dhe ekrani i kontrollit
tregon.

· Përdorni një kapak për të reduktuar
kohën e gatimit.

rregullimin e temperaturës.

· Minimizoni sasinë e lëngut ose yn-
dyrës për të reduktuar kohët e gatimit.

· Përzgjidhni regjistrimin e duhur të
temperaturës për aplikimet e gatimit.

Shembuj të aplikimeve të gatimit

Informacioni i dhënë në tabelën e 
mëposhtme është vetëm për udhëzim.

Regjistrime Përdorimi për
0
1 3 Njoftim delikat

4 - 5 Zukatje e lehtë, njoftim 
i ngadaltë

6 - 7 Ringrohje dhe zukatje e 
shpejtë

8 Zierje, mpiksje dhe pjek-
je

9 Nxehje maksimale

P Funksioni  Boost



 AL 

Këshilla për pastrim

· Mos përdorni peceta gërryese,
pastrues gërryes, pastrues aerosol
ose objekte të mprehta për të pastruar
sipërfaqet e vatrës.

· Për të hequr ushqimin e  djegur,
thitheni atë me një leckë të lagur dhe
lajeni me pastrues të lëngshëm.

· Ju mund të përdorni një kruese për
pastrimin e ushqimit apo mbetjeve.
Ushqimet ngjitëse duhet të pastrohen
menjëherë kur derdhen, para se xhami
të ftohet.

· Kini kujdes të mos gërryeni silikonin
e vendosur në skajet e  xhamit ndërsa
jeni duke përdorur një kruese.

· Kruesja ka një brisk, prandaj, ajo
duhet të mbahet larg nga fëmijët.

· Përdorni pastrues të veçantë për
vatër qeramike, ndërkohë që ajo është
e ngrohtë për tu prekur. Shpëlani dhe
fshini me të thatë me një leckë të
pastër apo peshqir letre.

INSTALIMI I PAJISJES

KUJDES:

Lidhja elektrike e kësaj pllake duhet 
të kryhet nga një personel i autorizu-
ar i shërbimit ose nga një elektricisti 

këtë udhëzues dhe, në përputhje me 
rregulloret aktuale. Në rast të ndonjë 
dëmi që ndodh si rezultat i lidhjes apo 
instalimit të gabuar, garancia nuk do 
të jetë e vlefshme. Kjo pajisje duhet të 
jetë me tokëzim.

Siguria gjatë instalimit

· Çdo sipërfaqe e varur duhet të jetë
të paktën 65 cm mbi sobë..

· Ventilatorët e zgjatur duhet të mon-
tohen në përputhje me udhëzimet e
prodhuesit.

· Muri në kontakt me pjesën e pasme
të vatrës duhet të jetë bërë nga mate-
riale rezistente ndaj zjarrit.

· Gjatësia e kabllos të energjisë nuk
duhet të tejkalojë 2 metra.

Montimi i një pllake në një 
sipërfaqe pune

· Vatra mund të futet në çdo platformë
pune me kusht që ajo të jetë rezisten-
te ndaj nxehtësisë deri në të paktën
90ºC.

·Krijo një hapje me dimensionet e
treguara në foton më poshtë dhe në
faqen tjetër.

· Vatrat me induksion mund të vendo-
sen në platforma deri 25 deri 40 mm
të trasha.

B (mm) 590 min. A (mm) 50

T (mm) 520 min. C (mm) 50

H (mm) 56 min. E (mm) 500

C1 (mm) 560 min. F (mm) 10

C2 (mm) 490 G (mm) 20

D (mm) 50 I (mm) 38

J (mm) 5
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Aplikoni shiritin e njëanshëm vetë-ngji-
tës përgjatë  gjithë cepit të ulët të 
sipërfaqes së gatimit përgjatë cepit të 
jashtëm të panelit të xhamit qeramik. 
Mos e tërhiqni për ta zgjatur.

së punës në muret anësore të produk-
tit.
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Realizimi i një lidhje elektrike

Përpara se të bëni një lidhje, kontrollo-
ni që:
Tensioni i rrymës elektrike është i njëjtë 
me atë të kuotuar në pllakën e cila ndod-
het në pjesën e pasme të vatrës tuaj.
Qarku mund të mbështesë ngarkesën e 

Furnizimi me energji elektrike ka 
tokëzim, që është në përputhje me 
dispozitat e rregullave të tanishme dhe 
është në gjendje të mirë pune.
Kutia e siguresës duhet të jetë lehtësisht 
të arritshme pasi vatra të jetë instaluar.
  Nëse nuk ka qark të dedikuar për pl-
lakën dhe çelës sigurese, ato duhet të 

-
ar përpara se të lidhet vatra. 
Një kabllo i miratuar i përshtatshëm 
duhet të jetë i lidhur nga Njësia e Kon-
sumatorit (kutia kryesore e siguresave) 
dhe të jetë i mbrojtur nga vetë sigure-
sa 50 amp ose Micro Circuit Breaker 
(MCB). Elektricisti duhet të sigurojë një 
ndërfutje të gjithë çelsave dhe poleve, 
i cili çaktivizon dy linja (direkte) dhe 
përçuesit neutral me një ndërprerës 
kontakti prej të paktën 3,0 mm.
Çelësi i ndërfutur duhet të montohet 
në murin e kuzhinës, mbi sipërfaqen e 
punës dhe në anën e vatrës, jo mbi të, 
në përputhje me rregulloret IEE. Lidheni 
çelësin e ndërfutur me një kuti kryqëzim, 
e cila duhet të montohet në mur rreth 
61 cm (24 inç) mbi nivelin e dyshemesë 
dhe prapa vatrës. Vetëm atëherë mund 
të lidhet kablloja e furnizimit me energji 
elektrike e vatrës. Lidhni një fund në 
kutinë kryq dhe lidhni fundin tjetër në 
furnizuesin me rrymë të vatrës, e cila 

është e vendosur në pjesën e pasme të 
vatrës. Hiqni kapakun e kutisë lidhëse 
të energjisë dhe instaloni kabllon, në 
përputhje me diagramin e lidhjeve. 

Furnizuesi me energji i furrës duhet të 
pozicionohet larg nga burimet direk-
te të ngrohjes. Nuk duhe të jetë afër 
temperaturave më tepër se 50°C mbi 
temperaturën e ambientit.

Për pllakat qeramike të integruara, 
kabllo duhet të jetë H05VV-F 3X2,5 

diagramin e lidhjeve në anën e pasme 
të pajisjes tuaj.
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KODI I DEFEKTIT
Nëse ka ndonjë defekt, kodi i defektit 
do të shfaqet në ekranet e vatrave.
E1  Ventilatori ftohës është jo aktiv, 
kontakto agjentët e shërbimit të auto-
rizuar. 
E3  Kabllo furnizuese është e ulët 

duke prekur ,prisni derisa të 
zhduket “H” për të gjitha zonat, ndizni 
sobën duke prekur dhe vazh-
doni përdorimin.  Nëse shfaqet i njëjti 
defekt, kontaktoni agjentin e shërbimit 
të autorizuar.
E4 Frekuenca furnizuese është e ulët 

duke prekur , prisni derisa të 
zhduket “H” për të gjitha zonat, ndizni 
sobën duke prekur dhe vazhdoni 
ta përdorni. Nëse shfaqet i njëjti defekt,  

vazhdoni ta përdorni. Nëse shfaqet 
i njëjti defekt, kontaktoni agjentin e 
shërbimit të autorizuar.
E5 Temperatura brenda furrës është 

lini vatrat të ftohen. 
E6 Defekt komunikimi midis kontrol-
lit me prekje dhe vatrave, kontaktoni 
agjentin e shërbimit të autorizuar. 
E7 Sensori i temperaturës është jo 
aktiv, kontakto agjentët e shërbimit të 
autorizuar.
E8 Sensori i temperaturës së ftohësit 
është jo aktiv, kontakto agjentët e 
shërbimit të autorizuar.
E9 Defekt në kalibrim, kontakto agjen-
tët e shërbimit të autorizuar. 
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Включване на нагревателна зона 
мост
Докоснете едновременно предния 
ляв и задния ляв край на бутона за 
избор на нагревател. Върху 
дисплеите на левите нагреватели се 
визуализира статично светеща точка, 
като върху тях се изписва “b” и “r”. 
Освен това, можете да докоснете 
едновременно предния десен и 
задния десен край на бутона за 
избор на нагревател. Върху 
дисплеите на десните нагреватели 
се визуализира статично светеща 
точка, като върху тях се изписва “b” и 
“r”.  Останалите премигващи точки се 
изключват. Температурната 
настройка може да бъде увеличена 
от дясната страна на плъзгащия се 
бутон, или съответно намалена от 
лявата. Мостът е готов за готвене. За 
най-бързо загряване на течност 
изберете желаната топлинна 
стойност, след което натиснете бутон 
P за активиране на функцията за 
топлинно усилване.

Изключване на нагревателна зона 
мост
Мостът може да бъде избран чрез 
едновременно натискане на задния 
ляв и предния ляв край на бутона за 
избор на нагревател, а с помощта на 
лявата част на плъзгащия се бутон 
можете да намалите нивото до “0”. 
Ако нагревателната зона мост е 
нагорещена, ще бъде изписано “H”.

Освен това, десният мост може да 
бъде избран чрез едновременно 
натискане на задния десен и предния 
десен край на бутона за избор на 
нагревател, а с помощта на лявата 
част на плъзгащия се бутон можете 
да намалите нивото до “0”. Ако 
нагревателната зона мост е 
нагорещена, ще бъде изписано “H”.
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B (mm) 590 min. A (mm) 50

T (mm) 520 min. C (mm) 50

H (mm) 56 min. E (mm) 500

C1 (mm) 560 min. F (mm) 10

C2 (mm) 490 G (mm) 20

D (mm) 50 I (mm) 38

J (mm) 5
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Poznámka

POPIS DESK

arn  plo ha pro 4 plot nk :
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OBSLUHA SPOT EBI E
-

-

-
-

-

Zapnut  spot ebi e:

-

pnut  spot ebi e:

Zapnut  varn h z n:

-

-

pnut  varn h z n:

-

pnut  v e h varn h z n:

Ukazatel zb tkov ho tepla:

-
-

Funk e bezpe nostn ho v pnut :

-



CZ 

3 - 4
5
6 - 9

D tsk  z mek:

-

Z mek tla tek
-
-

-
-

Funk e asova e:

asova  minutk  (1 a  99 minut):

-

-

-
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asova  varn  oblasti: (1 a  
99 minut):

-

-

Alarm:

Funk e Pos len : 
 

 
 

 
 
 

 

-
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Zapnutí zóny přemostění
Současně stiskněte přední levé a zadní 
levé tlačítko výběru plotýnky. U levých 
plotýnek se na displeji rozsvítí tečka a 
zobrazí se "b" a "r". Současně také 
stiskněte přední pravé a zadní pravé 
tlačítko výběru plotýnky. U pravých 
plotýnek se na displeji rozsvítí tečka a 
zobrazí se "b" a "r".  A blikající tečka na 
všech ostatních displejích zhasne. 
Nastavení teploty vyberte pomocí 
tlačítka zvýšení teploty po pravé straně 
nebo pomocí tlačítka snížení teploty po 
levé straně. Prvek je připravený k 
vaření. Abyste dosáhli nejrychlejších 
časů vaření, vyberte požadovanou 
úroveň vaření a pro aktivaci funkce 
posílení stiskněte tlačítko P.



CZ 

Vypnutí varné zóny
Levé přemostění vyberete tak, že 
stisknete tlačítko pro výběr levé zadní 
nebo levé přední plotýnky a za pomoci 
posuvného tlačítka po levé straně 
snížíte úroveň na "0". Je-li přemostěná 
varná zóna horká, zobrazí se „H“.

Pravé přemostění také vyberete tak, že 
stisknete tlačítko pro výběr pravé zadní 
nebo pravé přední plotýnky a za pomoci 
posuvného tlačítka po levé straně 
snížíte úroveň na "0". Je-li přemostěná 
varná zóna horká, zobrazí se „H“.

h tr  pauza
 

 

-
 

 

 
  

-
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SPRÁVNĚ ŠPATNĚ

SPRÁVNĚ ŠPATNĚ
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Energeti k  sporn
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P klad :
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4 - 5

6 - 7
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Tip  k i t n

-
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INSTALA E SPOT EBI E

ARO N :

-
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Bezpe nost instala e

-

-
.

P ipevn n  varn  desk  na pra-
ovn  desku

-

B (mm) 590 min. A (mm) 50

T (mm) 520 min. C (mm) 50

H (mm) 56 min. E (mm) 500

C1 (mm) 560 min. F (mm) 10

C2 (mm) 490 G (mm) 20

D (mm) 50 I (mm) 38

J (mm) 5
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Proveden  elektri k ho zapojen
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INHALT

Sicherheitshinweise
Gerätebeschreibung



DE

SICHERHEITSHINWEISE

-

-
-
-

Allgemeine Sicherheitshinwei-
se 

-

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-
-

-
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Einbauhinweise

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-
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Während der Verwendung

-

-

-
-

-

Während der Reinigung und 
Wartung

-

-

-

-

-



DE

Hinweis:

BESCHREIBUNG DER KOCHFLÄCHE

Kochober äche f r 4 Kochzonen:
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BENUTZUNG DES GERÄTS

-
-

-

-

-

Anschalten des Geräts:
-

Abschalten des Geräts:

-

Einschalten der Kochfelder:

-

-

-
-

Ausschalten der Kochfelder:
-

Schiebe-

-
-
-

-

Ausschalten aller Kochfelder:
-

Resthitze-Anzeige

-
-

-
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Sicherheitsabschaltung:
-
-

-

-
-

1 - 2

5
6 - 9

Kindersicherung:

-
-

-

-

-

-

-
-

Tastensperre

-

-

Timer-Funktion:

Minuten-Timer (1-99 Minuten):
-

-

-



-

-

-

Kochzonen-Timer (1-99 Minuten):

-

-

-

-

-

-

-

Piepton:

-
-

Boost-Funktion: 

-

-
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Einschalten der Brückenzone
Berühren Sie gleichzeitig die 
Auswahltaste für die vordere linke und 
hintere linke Kochplatte. Auf den linken 
Kochplattenanzeigen befindet sich eine 
statische Punktanzeige und auf den 
Anzeigen ist „b“ und „r“ zu sehen. 
Berühren Sie auch gleichzeitig die 
Auswahltaste für die vordere rechte 
und hintere rechte Kochplatte. Auf den 
rechten Kochplattenanzeigen befindet 
sich eine statische Punktanzeige und 
auf den Anzeigen ist „b“ und „r“ zu 
sehen.  Und der blinkende Punkt auf 
allen anderen Anzeigen ist deaktiviert. 
Wählen Sie die Temperatureinstellung 
mithilfe der Einstellung für das Erhöhen 
der Wärme mit der rechten Seite des 
Schiebereglers oder dem Verringern 
der Temperatureinstellung mit der 
linken Seite des Schiebereglers. Das 
Brückenelement ist bereit für das 
Garen. Für die schnellsten Kochzeiten 
wählen Sie die gewünschte Kochstufe 
und aktivieren Sie durch Drücken der 
Taste P die Boost-Funktion.

Abschalten der Brückenzone
Das linke Brückenelement wird durch 
Drücken der Auswahltaste für die hintere 
linke oder vordere linke Kochplatte 
ausgewählt, indem mit der linken Seite 
der Schiebereglertaste das Niveau auf 
„0“ heruntergedreht wird. Wenn die 
Brückenkochplatte heiß ist, wird „H“ 
angezeigt.
Außerdem wird das rechte 
Brückenelement durch Drücken der 
Auswahltaste für die hintere rechte oder 
vordere rechte Kochplatte ausgewählt, 
indem mit der linken Seite der 
Schiebereglertaste das Niveau auf „0“ 
heruntergedreht wird. Wenn die 
Brückenkochplatte heiß ist, wird „H“ 
angezeigt.

Intelligente Pause (Smart Pause)
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TIPPS UND TRICKS

Kochgeschirr

-

-

-

-

RICHTIG FALSCH

RICHTIG FALSCH

Energiesparen

-

-

Beispiele f r Kochzwecke

0
-

nung
4 - 5 -

6 - 7

9



DE

Reinigungshinweise

-

-

-

-

INSTALLATION DES GERÄTS

ACHTUNG!

-
-

-

Anlagensicherheit

-

Montage des Kochfelds in eine 
Arbeitsplatte

-

B (mm) 590 min. A (mm) 50

T (mm) 520 min. C (mm) 50

H (mm) 56 min. E (mm) 500

C1 (mm) 560 min. F (mm) 10

C2 (mm) 490 G (mm) 20

D (mm) 50 I (mm) 38

J (mm) 5
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Herstellen einer elektrischen 
Verbindung

-

-
-

-
-

-

-

-

-

-

-

-
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FEHLERMELDUNGEN
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E3:
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INDHOLD:

Sikkerhedsanvisninger
Beskrivelse af apparatet

Brug af apparatet
Sådan tændes og slukkes apparatet
Sådan tændes og slukkes kogezonerne

Sikkerheds-slukkefunktion
Børnesikring

Boost-funktion
Sådan tændes brokogezonen
Specialtilberedningsfunktion
Råd og tips
Installation af apparatet
Installationssikkerhed
Montering af kogepladen i bordpladen
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SIKKERHEDSADVARSLER
LÆS DISSE INSTRUKTIONER OM-
HYGGELIGT OG FULDSTÆNDIGT 
FØR ANVENDELSE AF APPARATET 
OG LÆG DEM DEREFTER PÅ ET 
PRAKTISK STED SOM REFERENCE, 

DENNE VEJLEDNING ER UDARBEJ-

APPARAT HAR MÅSKE IKKE ALLE DE 
FUNKTIONER, SOM ER BESKREVET 

-
SER BRUGERVEJLEDNINGEN SKAL 
DU LÆGGE SÆRLIGT MÆRKE TIL 
DE UDTRYK, HVOR DER ER BILLE-

Generelle sikkerhedsadvarsler 

Dette apparat kan 
bruges af børn i alde-
ren fra 8 år og opefter, 

nedsatte fysiske og 

-
lende erfaring og vi-
den, når de er blevet 
vejledt eller instrueret 

-
delse på en sikker 

-

-

vedligeholdelse skal 

ikke udføres af børn 

ADVARSEL: Appara-
tet og dets tilgænge-

undgå at berøre var-

under 8 år skal holdes 
borte fra apparatet, 

-

ADVARSEL: Uover-

fedt eller olie kan være 
-

ALDRIG at slukke en 

for apparatet og dæk 

et låg eller et brand-

ADVARSEL: Brandfa-
re: opbevar ikke ting 

ADVARSEL: Hvis 

skal du slukke appara-



 DK

tet for at undgå risiko-

På induktionskoge-

-

kogezonerne, da de 

Efter brug af indukti-
onskogeplader skal 

-

ikke stole på kogeg-

dæksel skal al spild 
fjernes, inden dækslet 

på kogepladen bør 
køle af, inden du luk-

Apparatet er ikke be-
regnet til at blive be-
tjent ved hjælp af en 

-
parat fjernbetjenings-

Anvend ikke krasse, 

slibende rengørings-

-
gøring af ovnlågens 
glas og andre over-

kan resultere i brud på 
glasset eller beskadi-

-
re til rengøring af ap-

-
-

Vedligeholdelse og reparation 

reparationer, der bliver udført af 
ikke-autoriserede teknikere, kan 

Forud for installationen skal du 
sikre dig, at de lokale distributions-
betingelser (gastype og tryk eller 
elektrisk spænding og frekvens) 

-

FORSIGTIG: Dette apparat er 

beregnet til indendørs brug i hus-
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-

-
ninger er taget for at sikre din 

til at ridse glasset, da glasset kan 

Sørg for, at netledningen ikke er 

netledningen er beskadiget, skal 
den udskiftes af producenten, 
dennes servicetekniker eller en til-

Installationsadvarsler

Apparatet skal installeres af en 
autoriseret tekniker og gjort klart 

-
svarlig for nogen skade, der kunne 
være forårsaget af en forkert pla-
cering og installation af uautorise-

Når du pakker apparatet ud, skal 
du sikre dig, at det ikke er beska-

-
de af fejl: brug ikke apparatet og 

-

kan forårsage skadelige virkninger 

-

påvirkninger fra sol, regn eller sne 

-

Under brug
Læg ikke brændbare eller eksplo-

-

Forlad ikke kogepladen under 
-

-
zonen, og drej håndtaget(ene) i 
en position, hvor de ikke kan blive 

Hvis du ikke skal bruge apparatet i 
en længere periode, så tag stikket 

-

når du ikke anvender apparatet, 

Sørg for, at apparatets betjenings-
-

Ved rengøring og vedlige-
holdelse
Sluk altid for apparatet før arbejde 
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-

at apparatets stik er fjernet fra stik-
kontakten eller hovedafbryderen 

Fjern ikke betjeningsknapperne, 

FOR AT OPRETHOLDE 
EFFEKTIVITETEN OG SIKKERHE-
DEN AF APPARATET ANBEFALER 
VI ALTID AT BRUGE ORIGINALE 
RESERVEDELE OG ALTID AT TIL-
KALDE VORES AUTORISEREDE 
SERVICETEKNIKERE, NÅR DER 
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Bemærk

BESKRIVELSE AF KOGEPLADEN

Kære kunde,
Læs venligst instruktionerne i denne brugervejledning, før du bruger kogepladen, 

Kogeover ade til 4 varmelegemer:

Kontrolpanel



 DK

-

5- Tastaturlåseindikator

-

8- Skydeknapper
-
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BRUG AF APPARATET
-

Når apparatet tændes, vil alle display-
-

løbet går kogepladen i stand-by-tilstand 

-
-

Sådan tændes apparatet:
Tænd for kogepladen ved at trykke på 

-

der ikke vælges en kogezone inden 

Sådan slukkes apparatet:

et tryk på 
 har altid priorite-

Sådan tændes der for kogezo-
nerne:

,

-

og den blinkende prik på de andre dis-

skydeknapperne Ele-

tryk derefter på P-tasten for at aktivere 
boost-funktionen for at opnå den hurtig-

Sådan slukkes kogezonerne:
Vælg den kogezone, du ønsker at 
slukke ved at trykke på den tilsva-

-

Sådan slukkes alle kogezoner-
ne:
Tryk på  tasten for at slukke for alle 

Restvarmeindikator:

Når kogezonen er slukket, vil det tilsva-
-



Sikkerheds-slukfunktionen:
Alle kogezoner vil slukkes efter et fast-

-

tilbage til den oprindelige værdi for 
-

Tænd derefter kogepladen ved at tryk-
ke på 

-
ling

Sikkerheds-
sluk efter

3 - 4
5
6 - 9

Børnesikring:
Børnesikringsfunktionen kan aktiveres 

For at aktivere børnesikringen skal du 
trykke på den højre og den venstre på 

betyder LÅST og vises i alle kogezone-
display, og kogepladen kan ikke anven-

Kogepladen vil forblive låst, indtil den 

For at afbryde børnesikringen skal du 

-

tidigt, og tryk derefter på den venstre 

displayene, og kogepladen vil blive 

Tastaturlås
Tastaturlåsefunktionen bruges til at blo-
kere og sætte kogepladen i en Sikker-

-

Låsefunktionen aktiveres, hvis tastatur-
låseknappen

-

Timer-funktion:

Minutur (1.til 99 min):

-

blive indstillet, og den blinkende prik 

vil tiden tælle ned i henhold til indstil-

Når tiden er gået, lyder et signal, og 



Minuturet kan ændres eller afbrydes 

skydeknapper  Når 

Kogezone-timer (1.til.99 min):
Når kogepladen er tændt, kan en 

-
peraturindstillingen, og aktivér til sidst 

Disse angiver, for hvilken kogezone 

-

fast, og lysdioden for den tildelte ko-

Lydsignalet og den blinkende lysdiode 
-

Summer:
Når kogepladen er i brug, bliver 
føl-  

 

Vedblivende tryk på taster over en 
læn-

 

Boost-funktion: 
 

-
 

Boost-funktionen kan aktiveres, hvis 
 

 
 

At aktivere Boost-funktionen kan 
 

 

-
brug bliver vist ved at det tilsvarende 

 
i 3 sekunder og tillader yderligere 
tilpasning af indstillingerne , inden 
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Sådan tændes brozonen
Tryk samtidigt på den forreste venstre 
og den bageste venstre 
varmevælgertast. Der er en fast 
lysende prik på de venstre 
varmelegemedisplays, og displayene 
viser 'b' og 'r'. Tryk samtidigt på den 
forreste venstre og den bageste 
venstre varmevælgertast. Der er en 
fast lysende prik på de venstre 
varmelegemedisplays, og displayene 
viser 'b' og 'r'.  Og den blinkende prik 
på alle andre displays slukkes. Vælg 
temperaturindstilling ved at øge 
temperaturindstillingen med 
skydeknappens højre side, eller sænk 
temperaturindstillingen med den 
skydeknappens venstre side. 
Broelementet er klart til tilberedning af 
mad. Vælg det ønskede varmetrin, og 
tryk derefter på P-tasten for at aktivere 
boost-funktionen, for derved hurtigst at 
bringe grydens indhold i kog.

Sådan slukkes brozonen
Broelementet skal vælges ved at 
trykke på den bageste venstre eller 
forreste venstre varmelegemevalgtast. 
Ved hjælp af skydeknappens venstre 
side bringes niveauet ned til ''0''. Hvis 
brokogezonen er varm, vil et "H" blive 
vist.
Broelementet skal vælges ved at 
trykke på den bageste højre eller 
forreste højre varmelegemevalgtast. 
Ved hjælp af skydeknappens venstre 
side bringes niveauet ned til ''0''. Hvis 
brokogezonen er varm, vil et "H" blive 
vist.

Smart pause
-

-

Tryk på ( -

Tryk på ( -
-
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RÅD OG TIPS

Kogegrej

-

-
jeret stål, støbejern og rustfrit stål (hvis 

-

at fjerne, hvis de bliver siddende for 

· Køkkengrej er egnet til induktion,

korrekt, vises (don’t know what)

· Når du bruger visse pander, kan du

skyldes konstruktionen af panderne og
påvirker ikke ydelsen eller sikkerheden

RIGTIGT FORKERT

RIGTIGT FORKERT

Energibesparelse

· Induktionskogezoner tilpasser sig

køkkengrejets bund op til en vis græn-
-

-

Anbring altid gryder og pander på 
kogezonen, inden der tændes for 

anbringes p kogezonen, vil den ikke 

· Brug låg for at reducere tilberednings-

Eksempler på madlavningsop-
gaver

Indstillinger Brug i

Fin advarsel

4 - 5

6 - 7

8 Kogning, saute-
ring og bruning

9
P Boost-funktion
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Tips om rengøring

-

skarpe genstande til rengøring af 

· Du kan bruge en skraber til rengøring
-

· Pas på ikke at ridse silikonelisterne
langs kanterne af glaspladen, når du

· Skraberen har et barberblad sidden-

-

INSTALLATION AF APPARATET

ADVARSEL:

Den elektriske tilslutning af denne ko-
geplade skal foretages af en autoriseret 
servicetekniker eller en autoriseret elek-
triker i henhold til instruktionerne i denne 

-

grund af forkert tilslutning eller installati-

Installationssikkerhed

·

-
-

bagsiden af kogepladen, skal være af 

.

Montering af kogepladen i 
bordpladen

· Kogepladen kan indsættes i ethvert
-

-
ner, der er vist i billedet nedenfor og 

· Induktionskogepladen kan bygges

B (mm) 590 min. A (mm) 50

T (mm) 520 min. C (mm) 50

H (mm) 56 min. E (mm) 500

C1 (mm) 560 min. F (mm) 10

C2 (mm) 490 G (mm) 20

D (mm) 50 I (mm) 38

J (mm) 5



 DK

BT

C2
A

C

C1

H

F

HOB

G

I
J

I

JSeparator SeparatorF

HOB

B

D

E

T

C2
A

C

C1

H

G



DK

· Påfør den ensidige selvklæbende

Monteringsbeslag til bordplade
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Udfør tilslutning af el.

Før du tilslutter kogepladen, skal du 
tjekke at:

-

-

Der skal være let adgang til kontakten, 

-

Et godkendt kabel skal tilsluttes fra 
forbrugerkontakten (sikringstavlen) og 

-

Stikkontakten skal afbryde både fasen 

indbygges i køkkenvæggen, oven over 
bordpladen og ved siden af kogepla-
den, ikke over den i henhold til IEE-re-

-

-

-

Kablet til induktionskogepladen skal 

4 4
N N PEPE

L3 L2 L1 L

5 5

3 32 21 1
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FEJLKODER
Hvis der opstår en fejl, vil det blive vist 

E1:

E3:

for kogepladen ved at trykke på 

Tænd for kogepladen igen ved at trykke 
på  

E4: 

Sluk for kogepladen ved at trykke på 

at trykke på  

igen, skal du slukke for kogepladen ved 
at trykke på  

E5: -

at trykke på  

E6:

E7:
-

E8: Sensoren for køleventilatoren 

E9: -



 EN

CONTENTS:

Safety instructions 
Appliance description. 
Cooking surface and control panel of heaters
Operation of the appliance 
Switching the appliance on and off
Switching the cooking-zones on and off 
Smart Pause 
Residual heat indicator. 
Safety switch off function
Child Lock
Timer function
Buzzer
Boost Function 
Switching the bridge zone on 
Special cooking function
Hints and tips
Installation of the appliance
Installation safety
Fitting the hob into a worktop
Making an electrical connection
Electrical connection diagram



EN

SAFETY WARNINGS
READ THESE INSTRUCTIONS CA-
REFULLY AND COMPLETELY BEFO-
RE USING YOUR APPLIANCE, AND 
KEEP THEM IN A CONVENIENT PLA-
CE FOR REFERENCE WHEN NECES-
SARY.

THIS MANUAL IS PREPARED FOR 
MORE THAN ONE MODEL. YOUR 
APPLIANCE MAY NOT HAVE SOME 
OF THE FEATURES THAT ARE EXP-
LAINED IN THIS MANUAL. WHILE 
YOU ARE READING THE OPERATING 
MANUAL, PAY A SPECIAL ATTEN-
TION TO THE EXPRESSIONS THAT 
HAVE IMAGES.

General Safety Warnings 

This appliance can be 
used by children aged 
from 8 years and abo-
ve and persons with 
reduced physical, sen-
sory or mental capabi-
lities or lack of experi-
ence and knowledge if 
they have been given 
supervision or instruc-
tion concerning use of 
the appliance in a safe 
way and understand 
the hazards involved. 
Children should not 
play with the applian-
ce. Cleaning and user 

maintenance shall not 
be  done by children 
without supervision.
WARNING: The app-
liance and its acces-
sible parts become 
hot during use. Care 
should be taken to 
avoid touching the he-
ating elements. Child-
ren under the age of 
8 should stand away 
from the appliance 
unless continuously 
supervised.
WARNING: Unatten-
ded cooking on a hob 
with fat or oil can be 
dangerous and may 

with water. Switch off 
the appliance and co-

WARNING: Danger of 

on the cooking surfa-
ces.
WARNING: If the sur-
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face is cracked, switch 
the appliance off to 
avoid the possibility of 
electric shock. 
For induction hobs, 
metallic objects such 
as knives, forks, spo-
ons and lids should 
not be placed on the 
hob surface since they 
can become hot. 
For induction hobs, af-
ter use, switch off the 
hob element by using 
its control and do not 
rely on the pan detec-
tor.
For hobs incorpora-
ting a lid, any spillage 
should be removed 
from the lid before 
opening. Additionally, 
the hob surface sho-
uld be allowed to cool 
before closing the lid.
The appliance is not 
intended to be ope-
rated by means of an 
external timer or se-
parate remote-control 

system.
Do not use harsh ab-
rasive cleaners or 
sharp metal scrapers 
to clean the oven door 
glass and other sur-
face since they can 
scratch the surface, 
which can cause the 
glass to shatter or ca-
use damage to the 
surface.
Do not use steam 
cleaners to clean the 
appliance.
Your appliance is produced in ac-
cordance with  all applicable local 
and international standards and 
regulations.
Maintenance and repair work must 
be carried out only by authorized 
service technicians. Installation 
and repair work that is carried out 
by unauthorized technicians may 
endanger you. Altering or modif-

-
liance in any way is hazardous.
Prior to installation, ensure that 
the local distribution conditions 
(nature of the gas and gas pressu-
re or electricity voltage and frequ-
ency) and the requirements of the 
appliance are compatible. The re-
quirements for this appliance are 
stated on the label.
CAUTION: This appliance is de-
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signed only for cooking food and is 
intended for indoor domestic hou-
sehold use only and should not be 
used for any other purpose or in 
any other application, such as for 
non-domestic use or in a commer-
cial environment or room heating.
All possible security measures 
have been taken to ensure your 
safety. Since the glass may break, 
you should be careful while clea-
ning it to avoid scratching. Avoid 
hitting or knocking on the glass 
with accessories.
Ensure that the supply cord is not 
wedged during the installation. 
If the supply cord is damaged, it 
must be replaced by the manufac-
turer, its service agent or similarly 

-
vent a hazard.

Installation Warnings
Do not operate the appliance be-
fore it is fully installed.
The appliance must be installed 
by an authorized technician and 
put into use. The manufacturer is 
not responsible for any damage 
that might be caused by defective 
placement and installation by una-
uthorized persons. 
When you unpack the appliance, 
make sure that it was not dama-
ged during transportation. In the 
event of any defect; do not use 
the appliance and contact a qua-

As the materials used for packa-
ging (nylon, staplers, styrofoam...
etc.) may cause harmful effects to 
children, they should be collected 

and disposed of immediately. 
Protect your appliance against 
atmospheric effects. Do not expo-
se it to effects such as sun, rain, 
snow etc. 
The surrounding materials of 
the appliance (cabinet) must 
be able to withstand a tem-
perature of a min. of 100°C. 
The temperature of the bottom 
surface of the hob may increase 
during operation. Therefore, a bo-
ard must be installed underneath 
the product.
During use

-
tible materials, in or near the appli-
ance when it is  in operation.
Do not leave the cooker while co-
oking with solid or liquid oils. They 

-
reme heating. Never pour water 

oil. Cover the saucepan or frying 
-

me that has arisen in this case and 
turn the cooker off. 
Always position pans over the 
centre of the cooking zone, and 
turn the handles to a safe positi-
on so they cannot be knocked or 
grabbed.
If you are not going to use the 
appliance for a long time, remove 
the plug from the socket. Keep the 
main control switched off. Additio-
nally, when not using the applian-
ce, shut the gas valve off. 
Make sure the appliance control 
knobs are always in the “0” (stop) 
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position when it is not being used.

During cleaning and main-
tenance
Always turn the appliance off befo-
re operations such as cleaning or 
maintenance. You can do it after 
removing the plug for the applian-
ce off or turning the main switches 
off.
Do not remove the control knobs 
to clean the control panel.
TO MAINTAIN THE EFFICIENCY 
AND SAFETY OF YOUR APP-
LIANCE, WE RECOMMEND 
YOU ALWAYS USE ORIGINAL 
SPARE PARTS AND ONLY CALL 
OUR AUTHORIZED SERVICE 
AGENTS SHOULD SUCH A 
NEED ARISE. 
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Induction heating element

Note: The appearance of your hob maybe different than the model shown above 

DESCRIPTION OF THE HOB

Dear Customer,
Please read the instructions in this user guide before using the hob and keep 
them for future reference.

Cooking Surface for 4 heaters:

Control panel
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Control Panel for 4 heaters: 

1- Heater display
2- Upper left heater selection
3- Timer display
4- Timer
5- Key lock indicator
6- Smart Pause

7- Lower left heater selection
8- Sliding Buttons
9- Lower right heater selection
10- Boost
11- On/Off
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OPERATION OF THE 
APPLIANCE

Use the induction cooking zones with 
suitable cookware.

After the power supply is turned on, all 
of displays light up for a moment. When 
this time is over, the hob goes into stand-
by mode and is ready for operation.

The hob is controlled with electronic 
sensors which are operated by touching 
the related sensors. Each sensor 
activation is followed by a sound signal 
(buzzer).

Switching the appliance on:
Switch the hob on by pressing the ON/
OFF key  All heater displays show a 
static "0" and the bottom right dots blink. 
(If no cooking-zone is selected within 20 
seconds, the hob will automatically turn 
off.)

Switching the appliance off:
Switch the hob off at any time by 
pressing  . 
The ON/OFF key  always has 
priority in the switch off function.

Switching the cooking-zones 
on:
Press the heater selection key 
you wish to cook on. There is 
a static dot indication on the selected 
heater display and the blinking dot on 
all other displays switch off.
For the selected heater, you can set 

the heat level by touching the Sliding 
Buttons The element is 
now ready to cook on. For quickest boil 
times, select the desired cooking level 
and then press the P key to activate the 
Boost function.

Switching the cooking-zones 
off:
Select the element you want to switch 
off by pressing the heater selection 
key. Using Sliding
Buttons turn the temperature down to 
"0". (Also using the right and left of the 
slider buttons simultaneously turns the 
temperature to "0")."
If the cooking zone is hot, "H" will be 
displayed instead of "0".
Switching all the cooking-zones 
off:
To turn all the cooking zones off at once, 
press the  key.
In stand-by mode, an "H" appears on all 
cooking zones which are hot.

Residual heat indicator:
Residual heat indicator indicates that 
the ceramic glass  has a dangerous 
touch temperature in the circumference 
of the cooking zone.

After switching off the cooking zone, the 
respective display displays an "H" until 
the assigned cooking zone temperature 
is in an uncritical level.

Safety switch off function:
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Every cooking zone will be switched 

Every change in the cooking zone puts 
the maximum operation time back to 
the initial value of the operating time 
limitation. The maximum operation time 
depends on the selected temperature 
level.

Wait until the ‘F’ disappears for all 
zones,turn the hob on by touching
and continue to use.

Heat setting Safety switch 
off after

1 - 2 6 Hours
3 - 4 5 Hours
5 4 Hours
6 - 9 1,5 Hours

Child Lock:
The child lock function can be activated 
after switching the control on. To 
activate the child lock, simultaneously 
press the right and the left side of the 
slider button and then operate the 
right side of the slider button again. 
"L" meaning LOCKED will appear in 
all heater displays and the control can 
not be changed. (If a cooking zone is 
in the hot condition, "L" and "H" will be 
displayed in alternation.)

The hob will remain in a locked 
condition until it gets unlocked, even if 
the control has been switched on and 
off.

the hob on. Simultaneously press the 
right and the left of the slider button 
and then press left of slider button 
again. The "L" will disappear in the 
display and the hob will be switched 
off.  

Key Lock
The key lock functionality is for 
blocking and setting the appliance 
into safe mode during operation.. 

increasing heat settings and others 
should not be possible. Only switching 
the appliance off is possible.

The lock function becomes active if 
the Key Lock button  is pressed 
for at least 2 seconds. This operation 
is acknowledged by a buzzer. After 
a successful operation of more than 
2 seconds, the Key Lock Indicator 

locked.

Timer function :
The timer function is carried out in two 
versions:

Minute minder timer (1 to 99 
minutes):
The minute minder timer can be 
operated if the cooking zones are 
switched off. The timer display displays 
"00" with a blinking dot.

Use the Timer Sliding Buttons 
 to increase/decrease 

the time. Adjustment range is 
between 0 and 99 minutes. If there 
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is no operation in 10 seconds, the 
minute minder timer will be set and 
the blinking dot will disappear. After 
the timer is set, the time runs down 
according to the adjustment. 

When the time is over, a signal sounds 
and the timer display blinks. The sound 
signal will be stopped automatically 
after 30 seconds and/or by operating 
any key.

The minute minder timer can be 
changed or switched off any time by 
using the Timer Sliding Buttons

 Switching off the hob 
by touching at any time will also switch 
off the minute minder timer.

Cooking zone timer (1 to 99 
minutes):
When the hob is switched on, an 
independent timer can be programmed 
for every cooking zone.

Select a cooking zone, then select the 

the timer setting 
key , the timer can be programmed 
as a switch off function for a cooking 
zone. Four LEDs are arranged around 
the timer. These indicate for which 
cooking zone the timer has been 
activated.

10 seconds after the last operation, 
the timer display changes to the timer 
that will run out next (in the event of 
programming more than 1 cooking 
zone).

When the timer has run down, a 
signal sounds and the timer display 
shows "00" statically, the assigned 
cooking zone timer LED blinks. 
The programmed cooking zone will 
be switched off and the "H" will be 
displayed if the cooking zone is hot.

The sound signal and the blinking 
of the LED timer will be stopped 
automatically after 30 seconds and/or 
by operating any key.

Buzzer :
While the hob is in operation, the 
following activities will be signalled by 
means of a buzzer:
Normal key activation with a short 
sound signal
Continuous operation of keys over a 
longer period of time (10 seconds) with 
a longer, intermittent sound signal.

Boost Function: 
A cooking zone has to be selected, 
cooking level set to the "desired 
cooking level" and the P (Boost) key 
has to be pressed again.
The Boost-Function can be activated 
if the induction module accepts 
the setting on this cooking zone. If 
the Boost Function is active, a "P" 
is displayed on the corresponding 
display.
Activating the booster can exceed the 
maximum power and the integrated 
power management will be activated.
The necessary power reduction 
is shown by the blinking of the 
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corresponding cooking zone display. 
Blinking is active for 3 seconds and 
allows further adaptations of the 
settings before power reduction. 

Switching the bridge zone on
Touch the front left and rear left heater 
selection key simultaneously. There is 
a static dot indication on the left 
heaters displays and displays Show 
the 'b' and 'r'. Also, Touch the front 
right and rear right heater selection key 
simultaneously. There is a static dot 
indication on the right heaters displays 
and displays Show the 'b' and 'r'.  And 
the blinking dot on the all other 
displays turned off.. Select the 
temperature setting by using the 
increase heat setting with right side of 
the sliding button or decrease heat 
setting with left side of the sliding 
button. The bridge element is ready to 
cook. For quickest boil time, select 
desired cooking level and then touch 
the P key to activate Boost function.

Switching the bridge zone off
Bridge left element shall be selected 
by pressing the rear left or front left 
heater selection key with using left side 
of the sliding button key, turn the level 
down to ''0''. If the bridge cooking zone 
is hot, "H" will be displayed .
Also right bridge element shall be 
selected by pressing the rear right or 
front right heater selection key with 
using left side of the sliding button key, 
turn the level down to ''0''. If the bridge 
cooking zone is hot, "H" will be 
displayed .

Smart Pause
The Smart Pause, when activated, 
reduces the power of all burners that 
have been switched on.
If you then deactivate the Smart 
Pause, the heaters will automatically 
return to the previous level.
If the Smart Pause is not de-activated, 
the cooktop will turn off after 30 
minutes.
Press ( ) to activate Smart Pause. 
The power for the activated heater(s) 
will reduce to level 1 and “II” will 
appear on all the displays. 
Press ( ) again to deactivate 
Smart Pause. “II” will disappear and 
the heaters will now run at the level 
previously set.
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HINTS AND TIPS

Cookware

cookware,  that has the same diameter 
as the element. This will help reduce 
cooking times.

· Cookware made of steel, enamelled
steel, cast iron and stainless steel
(if appropriately labelled by the
manufacturer) will give you the best
results.

· Cookware made of enamelled steel
or aluminium or copper bottoms can
cause a metallic residue to remain on

remove. Clean the hob after every use.

· Cookware is suitable for induction if
a magnet sticks to the bottom of the
cookware.

· The cookware must be placed
centrally on the cooking zone. If it is
not placed correctly, is displayed.

· When using certain pans, you may
get various noises from the pans, this
is due to the design of the pans and
does not effect the performance or
safety of the hob.

CORRECT FALSE

CORRECT FALSE

Energy saving

· Induction cooking zones adapt
automatically to the size of the
cookware bottom up to a certain
limit. However, the magnetic part of
the cookware bottom must have a
minimum diameter depending upon the
size of the cooking zone.

· Place the cookware on the cooking
zone before it is switched on. If it is
switched     on before putting any
cookware on it, the cooking zone will
not operate and the control display
shows.

· Use a lid to reduce cooking time.

· When liquid comes to the boil, reduce
the temperature setting.

· Minimize the amount of liquid or fat to
reduce cooking times.

· Select the proper temperature setting
for the cooking applications.

Examples of cooking 
applications

The information given in the following 
table is for guidance only.

Settings Use for
0 Element off

1- 3 Delicate warning

4 - 5 Gentle simmering, 
slow warning

6 - 7 Reheating and ra-
pid simmering

8 Boiling, sauté and 
searing

9 Maximum heat

P Boost function
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Cleaning tips

· Do not use abrasive pads, corrosive
cleaners, aerosol cleaners or sharp
objects to clean the surfaces of the
hob.

· To remove burnt food, soak it off with
a damp cloth and washing-up liquid.

· You may use a scraper for cleaning
food or residues. Sticky foods must be
cleaned   immediately when they spill,
before the glass has cooled down.

· Be careful not to scratch the silicon
adhesive placed on the edges of the
glass whilst using a scraper.

· The scraper has a razor, therefore, it
must be kept away from children.

· Use a special ceramic hob cleaner
on the hob while it is warm to touch.
Rinse and wipe dry with a clean cloth
or paper towel.

INSTALLATION OF THE 
APPLIANCE

WARNING:

The electrical connection of this hob 

electrician, according to the instructions 
in this guide and in compliance with 
the current regulations. In the event 
of any damage that occurs as a result 
of improper connection or installation, 
the warranty will not be valid. This 
appliance must be grounded.

Installation safety

· Any overhanging surface should be
at least 65cm above the hob.

accordance with the manufacturer's 
instructions.

· The wall in contact with the rear of

material.

· The power cable length should not
exceed 2 metres.

Fitting the hob into a work 
surface

· The hob can be inserted into any
worktop provided it is heat resistant up
to at least 90ºC.

· Create an opening with the
dimensions shown in the picture
below and on the next page.

· The induction hob may be built in 25
to 40 mm thick worktops.

B (mm) 590 min. A (mm) 50

T (mm) 520 min. C (mm) 50

H (mm) 56 min. E (mm) 500

C1 (mm) 560 min. F (mm) 10

C2 (mm) 490 G (mm) 20

D (mm) 50 I (mm) 38

J (mm) 5
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· Apply one-sided self-adhesive sealing
tape supplied all the way round the
lower glass edge of the cooking sur-
face along the outer edge of the glass
ceramic panel. Do not stretch it.
· Screw the 4 worktop mounting brac-
kets on the side walls of the product.
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Making an electrical connecti-
on

Before making a connection, check 
that:
The voltage power supply is the same 
as that quoted on the rating plate which 
is situated at the back of your hob.
The circuit can support the appliance 
load (see the rating plate).
The power supply has a grounded 
connection connection, which complies 
with the provisions of  current regulati-
ons and is in good working order.
The fused switch is easily accessible 
once the hob has been installed.
  If there is no dedicated hob circuit and 
fused switch, they must be installed by 

connected.
An approved suitable cable must be 
connected from the Consumer Unit 
(main fuse box) and be protected by 
its own 50amp fuse or Micro Circuit 
Breaker (MCB). The electrician must 
provide a fused all pole switch, which 
disconnects both the line (live) and 
neutral conductors with a contact sepa-
ration of at least 3.0 mm.

kitchen wall, above the work surface 
and to the side of the hob, not above 
it, in accordance with IEE regulations. 
Connect the fused switch to a junction 

-
vel and behind the hob. The hob’s po-
wer supply cable can then be connec-
ted. Connect one end to the junction 
box and connect the other end to the 
hob’s power connection box which is 

located at the back of the hob. Remove 
the cover of the power connection box 
and install the cable, in accordance 
with the connection diagram. 

The power supply cable must be posi-
tioned away from direct heat sources. 
It should not be to a temperature rise 
of more than 50°C above room tempe-
rature.

For the induction hob, the cable must 
be H05VV-F 3X2,5 mm²  60227 IEC 53 

shown on the bottom of your applian-
ce.
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ERROR CODES
If there is an error, error code will be 
showed at heater displays.
E1 :  The cooling Fan is disabled, call 
an authorized service agent. 
E3 :  The power supply voltage is over 
the rated values,  turn the hob off by 
touching ,wait until “H” disappears 
for all zones, turn the hob on by pres-
sing and continue 
to use.  If same error appears, call an 
authorized service agent.
E4 : Supply frequency is different from 
the rated values, turn the hob off by 
touching , wait until “H” disappe-
ars for all zones, turn the hob on by 
pressing and continue to use. If 
same error appeals, plug off/on  turn 
the hob on by pressing continue
to use it. f same error appears, call an 
authorized service agent.
E5 : The hob inside temperature is too 
high, turn the hob off by pressing 
let the heaters cool down. 
E6 : Communication error between 
touch control  and heater, call an aut-
horized
service agent. 
E7 : The coil temperature sensor is 
disabled, call an authorized service 
agent.
E8: The cooler temperature sensor is 
disabled, call an authorized service 
agent.
E9 : Calibration error, call an authori-
zed service agent. 
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