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PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE AF DEN GLASKERAMISKE 
KOGESEKTION 

Rengør kogesektionen, når den er afkølet, efter hver anvendelse. Dette forhindrer opbygning af snavs, og gør rengøringen nemmere. 
Pas på: Anvend aldrig højtryks- eller damprensere. 
• Brug en ren klud, køkkenrulle og opvaskemiddel eller et specialmiddel, beregnet til glaskeramiske kogeplader.
• Fjern fastbrændt snavs med den specielle skraber (hvis den medfølger) og specialrensemidler.
• Rester fra overkogning bør fjernes, inden de brænder fast på den

glaskeramiske overflade.
• Madvarer med et højt sukkerindhold (karamel, koncentreret frugtsaft, syltetøj osv.), der koger over på kogepladen, eller spildt sukker skal fjernes straks 

med en skraber.
• Brug ikke slibende produkter, blegemidler, ovnrensningsspray eller grydesvampe.
• Apparatet må aldrig rengøres med vand under højtryk eller med udstyr til damprensning.

FEJLFINDINGSOVERSIGT 
Kogesektionen fungerer ikke 
• Blev instruktionerne i afnittet “Brug af kogesektionen” i det vedlagte “Produktkort” fulgt, da der blev trykket på betjeningsknapperne?
• Er der strømsvigt?
• Blev kogesektionen tørret omhyggeligt efter rengøring?

1. Hvis der er valgt en kogezone, og der vises et “F” eller “ER” på displayet, skal man kontakte servicecenteret og oplyse dem om dette.

VEDLAGTE PRODUKTKORT 

1. Kogezone Ø 145
2. Kogezone Ø 180
3. Kogezone Ø 145
4. Kogezone Ø 210
5. Display
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 DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE 

ENERGISPARERÅD 
• Brug gryder og pander med en bunddiameter, der svarer til kogepladens

diameter.
• Brug kun gryder og pander med plan bund.
• Anvend om muligt låg på gryder under tilberedning.
• Kog grøntsager, kartofler og lignende med mindst muligt vand for at

nedsætte tilberedningstiden.
• En trykkoger sparer både tid og energi.

NO! 
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A Tænding/slukning D Blokering af knapper (børnesikring) 

B Valg af kogezone og timer C-E Øgning og mindskning af varmeindstilling 

Når produktet installeres første gang, udfører betjeningspanelet en funktionskontrol i 
ca. 1 sekund, hvorefter det automatisk stiller sig i funktionen "Børnesikring". 
Hold knappen "D" inde for at deaktivere funktionen. Kogesektionen afgiver et lydsignal, 
og kontrollampen slukker. BEMÆRK: Gentag ovenstående procedure, hvis produktet nulstilles. 
Knappen "A" trykkes ned i ca. 2 sekunder for at tænde for kogesektionen. De 4 kogezonedisplays 
viser "0". Hvis ingen af kogezonerne aktiveres inden for 20 sekunder, slukker kogesektionen 
automatisk af sikkerhedshensyn. Tryk på en af knapperne "B" svarende til den kogezone, du vil bruge. 
Vælg det ønskede effektniveau med knapperne "E" eller "C". Effektniveauerne går fra 1 til 9. 
Tryk samtidigt på knapperne +/- for at annullere alle indstillinger Hvis der trykkes på knappen 
"+" igen, når niveau 9 er nået, aktiveres acceleratorfunktionen, og displayet viser bogstavet "A". 
VIGTIGT: Betjeningsknappen deaktiveres 10 sekunder efter, at varmeindstillingen er valgt. 
Varmeindstillingen ændres ved først at trykke på valgknappen "B" igen og derefter ændre 
indstillingen med knapperne "E" eller "C". 
MULTIKOGEZONE (afhængigt af model): Tryk på "F", når den ønskede zone er valgt og niveauet 
er indstillet (som beskrevet i forrige afsnit): der tændes en kontrollampe oven over knappen, 
hvilket aktiverer den ekstra zone. Funktionen multikogezone kan kun anvendes, hvis 
1) Kogezonen er udstyret med multikogezone;
2) Det valgte effektniveau er større end 0.
Funktionen multikogezone deaktiveres ved at trykke på knappen "B" for den relevante zone.
Tryk derefter på "F" igen. Indstilling af funktionen Timer: Vælg den ønskede kogezone og
varmeindstilling. Tryk igen på tasten for kogezonen, så der tændes et lyspunkt på displayet
for zonen, som timeren indstilles for.
De 2 displays blinker "00". Tryk på knappen "C" eller "E" for at vælge tiden fra 1 til 99.
VIGTIGT: Efter 10 sekunder viser displayene varmeindstillingerne for de andre kogezoner.
Den resterende tid bliver vist,
hvis der trykkes to gange på den kogezone, som timeren er indstillet for.
Funktionen BØRNESIKRING aktiveres ved at knappen "D" holdes nede, til der tændes en prik over
funktionsknappen Med undtagelse af kogesektionens tænd- og slukknapper "A" er alle andre
knapper låst. Funktionen forbliver aktiv, selv efter at der er slukket for kogesektionen,
og der tændes for den igen. Funktionen kan deaktriveres ved at trykke på knappen "D" igen,
indtil den lille lysprik over funktionsknappen forsvinder
RESTVARMEINDIKATOR

H Når der er slukket for kogezonen, forbliver indikatoren for restvarme "H" tændt, eller den blinker
skiftende med "0", til kogesektionens temperatur atter befinder sig inden for sikkerhedsgrænserne 

VIGTIGT: Af sikkerhedshensyn er kogesektionen forsynet med en automatisk afbrydefunktion. Langvarig brug 
af den samme varmeindstilling udløser automatisk slukning af kogezonen (for eksempel slukker kogezonen efter 
ca.1 time ved maksimal varme) 
BEMÆRK: For at undgå permanent beskadigelse af den glaskeramiske overflade frarådes det at anvende: 
- Gryder, hvor bunden ikke er helt flad.
- Metalgryder med emaljeret bund.
Alle småskrammer (ridser, mærker i overfladen osv.) skal meddeles umiddelbart efter installationen.
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VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN 
Disse anvisninger vil også stå til rådighed på 
hjemmesiden: www.whirlpool.eu 

DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST 
VIGTIG 
Denne brugervejledning og selve apparatet er 
forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der 
altid skal læses og overholdes. 

ADVARSEL: 
Alle oplysninger vedrørende sikkerhed giver 
specifikke detaljer om den mulige risiko og angiver, 
hvordan man kan reducere risikoen for læsioner, 
skader og elektrisk stød som følge af forkert brug af 
apparatet. Sørg for at overholde følgende: 
• Tag stikket ud af stikkontakten før enhver form for

installation.
• Installation eller vedligeholdelse skal udføres af en

specialiseret elinstallatør i henhold til producentens
anvisninger og gældende lovgivning. Reparér eller
udskift ingen af apparatets dele, medmindre det
kræves specifikt i brugervejledningen.

• Dette apparat skal ekstrabeskyttes jævnfør
stærkstrømsreglementet.

• Elkablet skal være tilstrækkelig langt til, at det
er muligt at slutte det indbyggede apparat til
strømforsyningen.

• For at opfylde de gældende sikkerhedsdirektiver for
installation skal der anvendes en stikkontakt med
en afstand på mindst 3 mm.

• Brug ikke multistikdåser eller forlængerledninger.
• Ryk ikke elkablet ud.
• Efter endt installation må der ikke være direkte

adgang til de elektriske dele.
• Apparatet er udelukkende beregnet t i l

husholdningsbrug til tilberedning af fødevarer.
Enhver anden brug frarådes (f.eks. opvarmning
af rum). Producenten fralægger sig ethvert ansvar
for skader forårsaget af fejlagtig brug eller ukorrekt
indstilling af betjeningsknapperne.

• Apparatet og dets tilgængelige dele bliver varme
under brug. Der bør udvises forsigtighed for
at undgå at røre apparatets opvarmede dele.
Børn under 8 år skal holdes borte fra apparatet,
medmindre de er under konstant opsyn.

• Ved brug af apparatet bliver dets tilgængelige
dele meget varme. Børn skal holdes på afstand
og være under opsyn for at sikre, at de ikke leger
med apparatet.

• Pas på ikke at røre ved apparatets opvarmede dele
under og efter brug. Undgå kontakt med klude eller
andet brændbart materiale, indtil alle apparatets
dele er tilstrækkeligt afkølet.

• Anbring ikke brændbare materialer på apparatet
eller i nærheden af det.

• Varme fedtstoffer og olier kan nemt antændes.
Hold øje med tilberedningen af fedt- og olieholdige
fødevarer.

• Apparatet kan bruges af børn på over 8 år og
personer med fysiske, sensoriske eller mentale
handicap eller med manglende erfaring og viden,
hvis disse personer er under opsyn eller er oplært
i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår
de involverede farer. Rengøring og vedligeholdelse
må ikke foretages af børn, medmindre de er under
opsyn.

• Sluk for apparatet for at undgå elektrisk stød, hvis
overfladen er revnet.

• Apparatet er ikke beregnet til at blive startet
ved hjælp af en ekstern timer eller separat
fjernbetjening.

• En kogesektion skal altid være under opsyn ved
tilberedning af retter med brug af fedtstof eller olie,
da det kan være farligt og kan medføre brand. Prøv
ALDRIG på at slukke en brand med vand. Sluk i
stedet for apparatet og dæk derefter flammer med
f.eks. et låg eller et brandtæppe. Risiko for brand:
Opbevar ikke genstande på kogesektionerne.

• Anvend ikke damprensere.
• Anbring ikke metalgenstande så som knive, gafler,

skeer eller låg på overfladerne på kogesektionen,
da de kan blive varme.

http://www.whirlpool.eu/
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