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To enter pause mode 

Touch the pause control “  ”. All the indicator will show “ 11“ 

To exit pause mode 

Touch the pause control.

When the hob is in the pause mode, all the controls are disable except the ON/OFF     , you can always turn the induction hob 

off with the ON/OFF       control in an emergency. The hob will shut down after 10min if you don’t exit the pause mode. 

• You can pause the heating instead of shutting the hob off.
• When entering the Pause mode, all the controls except the ON/OFF control are disabled.



• You can lock the controls to prevent unintended use (for example children accidentally turning the
cooking zones on).

• When the controls are locked, all the controls except the ON/OFF control are disabled.

Locking the Controls 

You can use the timer in two different ways:
• You can use it as a minute minder. In this case, the timer will not turn any cooking zone off when the

set time is up.
• You can set it to turn one or more cooking zones off after the set time is up.
The timer of maximum is 99min.

If you are not selecting any cooking zone

Timer control 

a) Using the Timer as a Minute Minder

To lock the controls 

Touch and hold the Timer “ ” and Timer ” ” 
at the same time for a while. 

The timer indicator will show “ Lo ” 

To unlock the controls 

Touch and hold the Timer “ ” and Timer ” ”  at the same time for a while. 

When the hob is in the lock mode, all the controls are disable except the ON/OFF     , you can always turn the induction hob 

off with the ON/OFF      control in an emergency, but you shall unlock the hob first in the next operation.
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Make sure the cooktop is turned on.  
Note: you can use the minute minder even if you’re not 
selecting any cooking zone. 

Touch “+” the controls of the timer. The minder 
indicator will start flashing and “10” will show  
in the timer display. 
Set the time by touching the “-” or “+” control 

of the timer 
Hint: Touch the “-” or “+” control of the timer 

once to decrease or increase by 1 minute. 
Touch and hold the “-” or “+” control of the timer to decrease 
or increase by 10 minutes. 

Touching the “-” and "+” together, the timer  
is cancelled, and the “00” will show in the minute 
display. 

When the time is set, it will begin to count down 
immediately. The display will show the remaining 
time and the timer indicator will flash for 5 seconds. 

Buzzer will beep for 30 seconds and the timer   
indicator shows “- - “ when the setting time finished. 
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b) Setting the timer to turn one or more cooking zones off

Set one zone 

Touching the heating zone slider control  

Set the time by touching the or control of the timer  
Hint: Touch the “-“ or “+” control of the timer 
once will decrease or increase by 1 minute. 
Touch and hold the ”-“ or “+”control of the timer  
will decrease or increase by 10 minutes. 

 

Touching the “-” and “+” together, the timer is cancelled, and the 
“00” will show in the minute display. 
 

 

When the time is set, it will begin to count down immediately. The 
display will show the remaining time and the timer indicator flash 
for 5 seconds. 

NOTE: The red dot next to power level indicator will illuminate 
indicating that zone is selected. 
 

 

When cooking timer expires, the corresponding cooking zone will 
be switched off automatically. 
 

 

 
Other cooking zone will keep operating if they are turned on previously.

set more zones: 
The steps for setting more zones are similar to the steps of setting one zone; 
When you set the time for several cooking zones simultaneously, decimal dots of the relevant cooking 
zones are on. The minute display shows the min. timer. The dot of the corresponding zone flashes. 
The shown as below: 

 
                                 (set to 15 minutes) 

 
 

                                  (set to 45 minutes) 
 

Once the countdown timer expires, the corresponding zone 
will switch off. Then it will show the new min. timer and 
the dot of corresponding zone will flash. 

The shown as right: 
 

 
 

 
 
(set to 30 minutes) 

Touch the heating zone selection control, the corresponding timer will be shown in the timer indicator. 

 



• it is possible to set a maximum power absorption level for the induction hob, choosing up to different 
 power ranges.
• induction hobs are able to limit themselves automatically in order to work at lower power level, to 
 avoid the risk of overloading.

Power Management Function  

To enter Power Management Function 

Turn on the hob, then Press at the same time the 

Pause key and Timer ” ”. 

 

 

 

 

 

 

The timer indicator will show “ P5“ which means 

power level 5。The default mode is on 7.0Kw。 

To switch to another level 

press +/- of the timer 

    or    

There are 5 power levels, from “P1” to “p5”. The 

timer indicator will show one of them. 

“P1” : the maximum power is 2.5Kw. 

“P2” : the maximum power is 3.5Kw. 

“P3” : the maximum power is 4.5Kw. 

“P4” : the maximum power is 5.5Kw. 

“P5” : the maximum power is 7.0Kw. 

Confirmation and Exit Power Management Function 

Press at the same time Pause key and Timer ” ” 

for confirmation.  

 

 

 

 

 

 

Then the hob will be turned off. 

 

c) Cancel the timer 

Touching the heating zone slider control that you want to 
cancel the timer 

 

Touching the ”-“ and “+” together, the timer is    
cancelled, and the ”00” will show in the minute 

display. 
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The base diameter of induction cookware

Cooking zone

1 & 2 140

160

180

2903 & 4

Minimum Maximum

Auto shut down is a safety protection function for your induction hob. It shut down automatically if ever you 
forget to turn off your cooking. The default working times for various power levels are shown in the below 
table:

The above may vary according to the size of the pan and the material it is made from. 

When the pot is removed, the induction hob can stop heating immediately and the hob automatically switch 
off after 2 minutes.

 People with a heart pace maker should consult with their doctor before using this unit.

Default working times

Power level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Default working timer (hour) 8 8 8 4 4 4 2 2 2 
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• Il est possible d’empecher une utilisation non désirée en désactivant les boutons 
 (par exemple empecher qu’un enfant puisse manipuler les boutons et allumer une zone de cuisson) 
• Quand les boutons sont descativés, seul le bouton ON/OFF reste activé

Child Lock

Désactiver les boutons 

Maintenir la pression simultanée des boutons 
«-» et «+» du timer pendant quelques secondes

Le timer indiquera «LO»

Pour activer des boutons de nouveau 

Maintenir une pression simultanée des boutons «-» et «+» en emme 
temps pour 4 secondes. 

 Attention: Quand l’option qui désactive les boutons est en marche, il est toujours possible d’éteindre la table de cuisson 

a travers le bouton OFF en cas d’urgence mais il sera néanmoins necessaire de désactiver cette option lors de 

l’utilisation suivante.

Le timer peut s’utiliser de deux manières différentes: 
• Comme un simple minuteur qui fonctionne seul
• Comme un minuteur lié à une zone de cuisson et qui en commande l’extinction quand le temps 
 programmé s’est écoulé

Timer Control: 

a) Utilisation du timer comme un minuteur (ne selectionnant aucune zone) 

S’assurer que la table de cuisson soit allumée

Appuyer sur «+» de l’écran du timer. Le display se mettra 
à clignoter indiquant le numero 10.  

 

Changer le temps minute par minute en appuyant sur 
«+» ou «-» sur le timer. 
Pour changer le temps de 10minutes en 10 minutes 
maintenir la pression sur le «+» ou le «-» du Timer.

 

Appuyer simultanément sur «+» et «-» sur le timer 
ramènera le temps à 00

 

Quand le minuteur est réglé il partira immédiatement. 
Le display montrera le temps restant. 

 

À la fin du compte à rebours la table de cuisson sonnera 
pendant 30 secondes et le display indiquera « – »

 

 



12

b) Minuteur lié à une zone de cuisson

 

Toucher le slider de la zone désirée   

Imposer le temps en touchant le « + » ou « - »  du Timer.
Changer le temps minute par minute en appuyant sur «+» 
ou «-» sur le timer. 
Pour changer le temps de 10minutes en 10 minutes 
maintenir la pression sur le «+» ou le «-» du Timer.

  

Appuyer simultanément sur «+» et «-» sur le timer 
ramènera le temps à 00

 

Quand le minuteur est réglé il partira immédiatement. 
Le display montrera le temps restant. 
Note: Un point rouge apparaitra à coté de la puissance de 
la zone sur laquelle le timer a été programmé. 

 

À la fin du compte à rebours la zone s’éteindra 
automatiquement

 

 

 

c)  Annuler la minuterie

Toucher le curseur de la zone de chauffage que vous 
souhaitez annuler le chronomètre.
 

 

Si vous touchez les boutons “-” et “+” ensemble, le 
minuteur annulé et le «00» s'affichera dans le display.

 



• Il est possible de limiter la puissance maximale de la table de cuisson et choisir le niveau auquel 
 la table de cuisson sera limitée. 

Power Management: 

Instructions pour activer le power management 

Allumer la table de cuisson et appuyer en 
meme temps sur le bouton «pause» et 
le bouton «+» du timer. 

 

 

 

 

 

 

L’écran du timer affichera P5, qui indique le 
niveau 5. C’est le réglage par defaut il 
est équivalent a 7.0KW

Pour passer à un autre niveau 

Appuyer sur «+» ou «-» du timer

    or    

Il y a 5 niveaux possibles de P1 à P5. 
P1: maximum 2.5KW
P2: maximum 3.5KW
P3: maximum 4,5KW
P4: maximum power 5,5KW
P5: maximum power 7,0KW

Confirmation & sortie du mode power managemnt

Appuyer en meme temps sur le bouton 
pause et «+» du timer pour confirmer.

 

 

 

 

 

 

La table de cuisson s’éteindra toute seule 
après cette manipulation

 

L'arrêt automatique est une fonction de protection de sécurité pour votre table de cuisson à induction. 
Il ferme automatiquement si jamais vous oublie d'éteindre ta cuisine. Les durées de fonctionnement par 
défaut pour différents niveaux de puissance sont indiquées dan la table ci-dessous.

Lorsque la casserole est retirée, la table de cuisson à induction peut cesser immédiatement de chauffer 
et la table de cuisson passe automatiquement éteint après 2 minutes.

 Les personnes ayant un stimulateur cardiaque doivent consulter leur médecin avant 
d’utiliser cette unité.

Temps de travail par défaut

Temps de travail par défaut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Minuterie de travail par défaut (heure) 8 8 8 4 4 4 2 2 2 
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Le diamètre de la base de la batterie de 
cuisson à induction

Zone de cuisson

1 & 2 140

160

180

2903 & 4

Minimum Maximum

La détection de la zone peut varier en fonction de la qualité du recipient utilisé.
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Door het aanbrengen van de CE-markering  op dit product verklaren wij, onder 
eigen verantwoordelijkheid, dat wij voldoen aan alle Europese veiligheids-, 
gezondheids- en milieueisen die in de wetgeving voor dit product zijn vastgelegd. 
Indien van toepassing zijn de onderdelen van dit apparaat in overeenstemming met: 
VERORDENING (EG) Nr. 1935/2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd 
om met levensmiddelen in aanraking te komen. 

Veiligheid en onderhoud: 

• WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke onderdelen 
worden heet tijdens gebruik. Wees voorzichtig en raak de 
verwarmingselementen niet aan. 

• Kinderen onder de 8 jaar moeten uit de buurt van het apparaat worden 
gehouden, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan. 

• Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar en 
personen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking of 
gebrek aan ervaring en kennis als zij in de gaten gehouden worden of 
aanwijzingen hebben gekregen over hoe zij het apparaat op veilige wijze 
kunnen gebruiken en als zij de bijbehorende gevaren begrijpen. 

• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. 
• Reiniging en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen 

uitgevoerd worden als zij niet onder toezicht staan. 
• WAARSCHUWING: Bereidingen op een kookplaat met vet of olie zonder 

toezicht kunnen gevaarlijk zijn en brand veroorzaken. 
• Probeer NOOIT een brand te blussen met water, maar schakel het 

apparaat uit en dek de vlam af bijv. met een deksel of een branddeken. 
• WAARSCHUWING: Brandgevaar: bewaar geen voorwerpen op de 

kookoppervlakken. 
• WAARSCHUWING: Als het oppervlak gebarsten is, schakel het 

apparaat dan uit om de kans op een elektrische schok te voorkomen. 
• Gebruik geen stoomreiniger om de kookplaat te reinigen 
• Metalen voorwerpen zoals messen, vorken, lepels en pannendeksels 

mogen niet op de kookplaat gelegd worden, omdat deze heet kunnen 
worden. 
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Eventuele gemorste stoffen moeten van het deksel worden verwijderd 
voordat u het opent.  

• Laat de kookplaat afkoelen voordat u het deksel dichtdoet. 
• Schakel de kookzone uit via de bedieningstoets.  
• Vertrouw niet alleen op de pannendetector. 
• Dit apparaat is niet bedoeld om bediend te worden door middel van een 

externe timer of een apart afstandsbedieningssysteem. 
• De manier van uitschakelen moet in de vaste bedrading zijn opgenomen 

in overeenstemming met de bedradingsvoorschriften. 
• In de instructies zijn het type netsnoer vermeld, waarbij rekening is 

gehouden met de temperatuur van het achterste oppervlak van het 
apparaat. 

• Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de 
fabrikant, zijn servicevertegenwoordiger of ander gekwalificeerd persoon 
om gevaarlijke situaties te voorkomen. 

• LET OP: Om gevaar door een onbedoelde reset van de thermische 
uitschakeling te vermijden, mag dit apparaat niet worden aangesloten op 
een externe schakelinrichting zoals een timer, of worden aangesloten op 
een circuit dat regelmatig wordt in- of uitgeschakeld door een dergelijke 
inrichting. 

• WAARSCHUWING: Gebruik alleen kinderbeveiligingsrekjes voor de 
kookplaat die ontworpen zijn door de fabrikant van het kooktoestel, of 
waarvan de fabrikant van het apparaat in de gebruiksaanwijzing heeft 
aangegeven dat ze geschikt zijn, of de kinderbeveiligingsrekjes die 
bijgeleverd zijn bij het apparaat. Het gebruik van ongeschikte 
kinderbeveiligingsrekjes kan ongelukken veroorzaken. 

- Gebruik altijd geschikte pannen. 
- Plaats de pan altijd in het midden van de zone waarop u kookt. 
- Leg niets op het bedieningspaneel. 
- Gebruik de kookplaat niet als snijplank. 
- De manier van uitschakelen moet in de vaste bedrading zijn opgenomen 

in overeenstemming met de bedradingsvoorschriften. 
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- In de instructies zijn het type netsnoer vermeld, waarbij rekening is 
gehouden met de temperatuur van het achterste oppervlak van het 
apparaat. 

- Laat de kookplaat afkoelen voordat u het deksel dichtdoet. 
- LET OP: blijf bij de kookplaat als u aan het koken bent. Ook bij een korte 

bereiding moet u de pannen continu in de gaten houden. 

Geachte klant, 

Dank u wel voor uw aanschaf van de CANDY inductiekookplaat. Wij hopen dat deze u vele jaren 
van dienst zal zijn. 
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u de kookplaat in gebruik neemt en 
bewaar dit boekje zodat u het later nog eens kunt raadplegen. 

Inleiding op het product 

De inductiekookplaat is geschikt voor alle bereidingswijzen, met zijn elektromagnetische 
kookzones, de micro-gecomputeriseerde bedieningstoetsen en zijn vele functies, waardoor hij de 
ideale keus is voor het moderne gezin. 

De CANDY inductiekookplaat, die vervaardigd is van speciaal geïmporteerde materialen, is zeer 
gebruiksvriendelijk, duurzaam en veilig. 

Werkingsprincipe 

 
 

De inductiekookplaat bestaat uit een spoel, een kookplaat van ferromagnetisch materiaal en 
een bedieningssysteem. Elektrische stroom genereert een krachtig magnetisch veld door de 
spoel. Hierdoor wordt een groot aantal wervelingen gegenereerd die op hun beurt warmte 
genereren, die vervolgens via de kookzone wordt overgebracht op de pan. 

ijzeren pan 

magnetisch circuit  

keramische glasplaat 

opgewekte stromen 

inductiespoel 
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Veiligheid 

Deze kookplaat is speciaal ontworpen voor 
huishoudelijk gebruik. 
CANDY behoudt zich het recht voor om in haar 
voortdurende streven naar verbetering van haar 
producten te allen tijde technische, programma- 
of esthetische aspecten van het apparaat te 
wijzigen. 

 Bescherming tegen oververhitting 
De temperatuur in de kookzones wordt 
bewaakt door een sensor. Wanneer de 
temperatuur boven een veilig niveau komt, 
wordt de kookzone automatisch 
uitgeschakeld. 

 Detectie van kleine of niet-magnetische 
pannen 
Wanneer er een pan met een diameter van 
kleiner dan 80 mm of een ander klein voorwerp 
(bv. een mes, vork, sleutel) of een niet-
magnetische pan (bv. van aluminium) op de 
kookplaat is achtergelaten, klinkt er ongeveer één 
minuut lang een zoemer, waarna de kookplaat 
automatisch in de stand-by gaat. 

 Waarschuwing voor restwarmte 
Wanneer de kookplaat een tijd gebruikt is, zal er 
wat restwarmte zijn. De letter “H” verschijnt om u 
te waarschuwen om de kookplaat niet aan te 
raken. 

 Automatische uitschakeling 
Een andere veiligheidsfunctie van de 
inductiekookplaat is de automatische 
uitschakeling. Dit gebeurt telkens wanneer u 
vergeet om een kookzone uit te schakelen. De 
standaard uitschakeltijden worden weergegeven 
in de onderstaande tabel: 

Vermogensniveau De kookzone wordt 
automatisch uitgeschakeld na 

1~3 8 uur 

4~6 4 uur 

7~9 2 uur 

Wanneer de pan van de kookzone wordt 
gehaald, stopt deze onmiddellijk met verwarmen 
en schakelt hij zichzelf uit, nadat er één minuut 
een zoemer is afgegaan. 

Waarschuwing: Personen met een pacemaker 
dienen een arts te raadplegen voordat zij de 
inductiekookplaat gebruiken. 

Installatie 
1. Snijd een gat in het werkblad met de 

afmetingen die in onderstaande afbeelding 
zijn aangegeven. Er moet minimaal 50 mm 
ruimte rond het gat worden gelaten. Het 
werkblad moet minstens 30 mm dik zijn en 
van hittebestendig materiaal zijn. 
Zoals weergegeven in figuur (1) 

 
Figuur 1 

 

2. Het is van essentieel belang dat de 
inductiekookplaat goed geventileerd wordt 
en dat de luchtinlaat en -uitlaat niet 
geblokkeerd worden. 
Zorg dat de kookplaat correct geïnstalleerd 
wordt, zoals weergegeven in figuur 2. 
Figuur (2) 

 
Figuur 2 

NB: Voor de veiligheid moet de afstand tussen 
de kookplaat en het kastje erboven ten minste 
760 mm zijn. 

AFDICHTING 

min. 760 cm 

min. 2 cm 

min. 5 cm 
Luchtuitlaat 

min. 5 cm 

Luchtinlaat 
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3. Bevestig de kookplaat aan het werkblad met 
de vier steunen aan de onderkant van de 
kookplaat. De plaats van de steunen kan 
worden aangepast aan de dikte van het 
werkblad.  

 
Waarschuwingen: 
(1) De inductiekookplaat moet geïnstalleerd 

worden door een gekwalificeerde monteur. 
Wij hebben onze eigen gekwalificeerde 
installateurs. Probeer het apparaat nooit zelf 
te installeren. 

(2) De inductiekookplaat mag niet geïnstalleerd 
worden boven koelkasten, vriezers, 
afwasmachines of wasdrogers. 

(3) De inductiekookplaat moet zodanig 
geïnstalleerd worden, dat er optimale 
straling van warmte mogelijk is. 

(4) De wand en het gebied boven de kookplaat 
moeten bestand zijn tegen hitte. 

(5) Om beschadiging te voorkomen, moeten de 
lagen van het werkblad en het kleefmiddel 
hittebestendig zijn. 

4. Aansluiting op de netvoeding 
De voeding moet aangesloten worden in 
overeenstemming met de betreffende norm op 
een enkelpolige stroomonderbreker. De 
aansluitmethode wordt weergegeven in figuur 3. 

Spanning Aansluiting van de draden 

380-415 V 3N~ 
  

 

  

Zwart Bruin  Blauw Geel/groen 

220-240 V~  
 

  

Zwart & Bruin  Blauw Geel/groen 

Figuur (3) 

Als de kabel beschadigd is of vervangen moet 
worden, moet dit worden gedaan door een 
monteur van de klantenservice met behulp van 
geschikt gereedschap, om ongelukken te 
voorkomen. 

Als het apparaat rechtstreeks wordt aangesloten 
op de netvoeding, moet er een omnipolaire 

stroomonderbreker geïnstalleerd worden met 
een minimale tussenruimte tussen de contacten 
van 3 mm. 
De installateur moet garanderen dat de correcte 
elektrische aansluiting tot stand is gebracht is 
en dat deze voldoet aan de 
veiligheidsvoorschriften. 
De kabel mag niet verbogen of platgedrukt 
worden. De kabel moet regelmatig 
gecontroleerd worden en mag alleen vervangen 
worden door een gekwalificeerde monteur.  

Schema van de 
inductiekookplaat: 

 

Schematische weergave van het 
bedieningspaneel 

 
1. Bedieningstoetsen kookzone 3. Bedieningstoets Booster 

2. Timerregeling 
/Toetsenvergrendeling 

4. Bedieningstoets Pauze 

5. Bedieningstoets AAN/UIT 

beugel 

Glasplaat 

Max. 3000/ 
3600 W zone 

Max. 1500/ 
2000 W zone 

1 

Max. 1500/ 
2000 W zone 

Bedieningspaneel 

2 
3 

4 5 3 

1 
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Bediening van het product 

 

Aanraaktoetsen 
• De bedieningstoetsen reageren op aanraking, 

u hoeft dus geen enkele druk uit te oefenen. 
• Gebruik de bal van uw vinger en niet het 

topje. 
• Elke keer als er een aanraking gedetecteerd 

wordt, klinkt er een piepje. 
• Zorg ervoor dat de bedieningstoetsen altijd 

schoon en droog zijn, en dat ze niet bedekt 
worden door een voorwerp (bijv. keukengerei 
of een doek). Zelfs een dun laagje water kan 
de bedieningstoetsen moeilijk te bedienen 
maken. 

 

 
Hoe te gebruiken 
 
1. Raak de AAN/UIT-knoop drie seconden lang 

aan. 
Na inschakeling klinkt de zoemer eenmaal, 
op het display wordt “-” of “--” weergegeven, 
wat betekent dat de inductiekookplaat in 
stand-by staat. 

 
2. Zet een geschikte pan op de kookzone die u 

wilt gebruiken. 
• Controleer of de bodem van de pan en het 

oppervlak van de kookzone schoon en droog 
zijn. 

 

 
3. Wanneer de schuifregelaar voor de kookzone 

wordt aangeraakt, gaat de indicator naast de 
toets knipperen. 

 

 

4. Selecteer een warmte-instelling door de 
schuifregelaar te verplaatsen. 

• Als u binnen 1 minuut geen warmte-instelling 
kiest, wordt de inductiekookplaat automatisch 
uitgeschakeld. Dan moet u weer vanaf stap 1 
beginnen. 

• U kunt tijdens de bereiding te allen tijde de 
warmte-instelling veranderen. 

 

 
 

Als op het display  afwisselend knippert 
met de warmte-instelling 

Dit betekent dat: 
• u geen pan op de juiste kookzone gezet hebt 

of, 
• dat de pan die u gebruikt niet geschikt is voor 

bereiding met inductie of, 
• dat de pan te klein is of niet goed in het midden 

van de kookzone is gezet. 
 

Als er geen geschikte pan op de kookzone is 
gezet, wordt de zone niet warm. 
Het display wordt na 2 minuten automatisch 
uitgeschakeld als er geen geschikt pan op de 
kookzone is gezet. 
 

meer 
vermogen 

minder 
vermogen 
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Het gebruik van de Boost-functie 

De Boost-functie activeren 

Raak de schuifregelaar voor de kookzone aan. 

 

 

Als de Boost-bedieningstoets  wordt aangeraakt,  
toont het zonelampje “b” en bereikt het vermogen de Max-stand. 

 

De Boost-functie annuleren 

Raak de schuifregelaar voor de kookzone aan waarvoor  
u de boostfunctie wilt opheffen. 

 

 

Schakel de kookzone uit door de schuifregelaar naar “  " te verplaatsen.  
Controleer of op het display ”0” wordt weergegeven. 

 
• De functie kan in alle kookzones werken. 
• De kookzone keert na 5 minuten naar de oorspronkelijke instelling terug. 
• Als de oorspronkelijke warmte-instelling 0 is, zal die na 5 minuten terugkeren naar 9. 

Pauze-functie 

• U kunt het koken pauzeren in plaats van de kookplaat uit te schakelen. 
• Wanneer u de pauze-functie inschakelt, zijn alle bedieningstoetsen uitgeschakeld, behalve de toets 

AAN/UIT. 

De pauze-functie inschakelen 

Raak de bedieningstoets voor Pauze “  “ aan. Alle indicatoren geven “11“ aan 

De pauze-functie uitschakelen 

Raak de bedieningstoets Pauze aan. 
 

 
Wanneer de kookplaat in de pauze-functie staat, zijn alle bedieningstoetsen uitgeschakeld, behalve AAN/UIT ; u kunt 

de inductiekookplaat in een noodsituatie altijd uitschakelen met de AAN/UIT  toets. Als de kookplaat gedurende 10 
minuten in de pauze-functie staat, gaat deze uit. 

De bedieningstoetsen vergrendelen 

• U kunt de bedieningstoetsen vergrendelen om onbedoeld gebruik te voorkomen (bijvoorbeeld kinderen 
die per ongeluk de kookzones inschakelen). 

• Wanneer de bedieningstoetsen vergrendeld zijn, zijn ze allemaal uitgeschakeld, behalve de toets 
AAN/UIT. 

De bedieningstoetsen vergrendelen 

Houd de Timer “---” en de Timer “ ” 
tegelijkertijd enkele seconden ingedrukt. 

Op de indicator van de timer wordt “ Lo ” 
weergegeven. 

De bedieningstoetsen ontgrendelen 

Houd de Timer “---” en de Timer “ ” tegelijkertijd voor een tijdje ingedrukt. 
 

 
Wanneer de toetsen van de kookplaat vergrendeld zijn, zijn alle bedieningstoetsen uitgeschakeld behalve de toets 
AAN/UIT , u kunt in een noodgeval de inductiekookplaat altijd uitschakelen met de toets AAN/UIT , maar om de 
kookplaat weer in werking te stellen moet u de toetsen eerst ontgrendelen. 
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Bedieningstoets Timer 

U kunt de timer op twee verschillende manieren gebruiken: 
• U kunt hem gebruiken als kookwekker. In dat geval zal de timer geen enkele kookzone uitschakelen 

nadat de tijdsduur is verlopen. 
• U kunt de timer ook zodanig instellen dat één of meer kookzones, nadat de tijd is verstreken, 

uitgeschakeld worden.  
De maximale tijd voor de timer is 99 minuten. 

a) Het gebruik van de timer als kookwekker 

Als u geen enkele kookzone selecteer 

 
Controleer of de kookplaat is ingeschakeld. 
Opmerking: u kunt de kookwekker ook gebruiken als u geen 
enkele kookzone geselecteerd heeft. 

 

 
 

Raak de toets "+” van de timer aan. De kookwekkerindicator 
begint te knipperen en "10" zal op het timerdisplay verschijnen. 

Stel de tijdsduur in door de toets “-” of “+” van de timer aan te 
raken. 
Tip: Raak de toets “-” of “+” van de timer eenmaal aan om de 
tijdsduur met 1 minuut te verlengen of te verkorten. 
Blijf de toets “-” of “+” van de timer aanraken, de tijdsduur wordt 
met 10 minuten verlengd of verkort. 

 

 
 

Als de toetsen “-” en “+” tegelijk worden aangeraakt, wordt de 
instelling geannuleerd en wordt “00” op het display van de 
timer weergegeven. 

 

 
 

Zodra de tijd is ingesteld, begint deze onmiddellijk af te tellen. 
Op het display wordt de resterende tijd weergegeven en het 
lampje van de timer knippert gedurende 5 seconden. 

 

 
 

De zoemer piept gedurende 30 seconden en op de timer wordt 
“- -” weergegeven wanneer de ingestelde tijd verstreken is. 
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b) De timer instellen om één of meer kookzones uit te schakelen 
 

Eén kookzone instellen 

Raak de schuifregelaar voor de kookzone aan.  

 

Stel de tijdsduur in door de toets “-” of “+” van de timer aan te 
raken.  
Tip: Raak de toets “-” of “+” van de timer eenmaal aan om de 
tijdsduur met 1 minuut te verlengen of te verkorten. 
Blijf de toets “-” of “+” van de timer aanraken, de tijdsduur wordt 
met 10 minuten verlengd of verkort. 

 

 
 

Als de toetsen “-” en “+” tegelijk worden aangeraakt, wordt de 
instelling geannuleerd en wordt “00” op het display van de timer 
weergegeven. 

 

 
 

Zodra de tijd is ingesteld, begint deze onmiddellijk af te tellen. Op 
het display wordt de resterende tijd weergegeven en het lampje 
van de timer knippert gedurende 5 seconden. 

OPMERKING: De rode stip naast de indicator voor het 
vermogensniveau gaat branden om aan te geven dat de zone is 
geselecteerd. 

 

 

Wanneer de ingestelde tijd verstreken is, wordt de bijbehorende 
kookzone automatisch uitgeschakeld. 

 

 
 

 

 
Als er eerder andere kookzones zijn ingeschakeld, dan blijven deze werken. 

 

meerdere kookzones instellen: 
De stappen voor het instellen van meerdere kookzones komen overeen met die voor het instellen van één 
kookzone. 
Als u tegelijkertijd de tijd instelt voor meerdere kookzones, zullen decimaalpunten voor de betreffende 
kookzones zichtbaar worden. Het minutendisplay toont de minutentimer. De punt van de betreffende zone 
knippert.  

Zie hieronder: 
 

(ingesteld op 15 minuten)  
 

(ingesteld op 45 minuten) 

Als de timer klaar is met aftellen, zal de betreffende zone 
worden uitgeschakeld. Dan wordt de nieuwe minutentimer 
getoond en zal de punt van de betreffende zone gaan 
knipperen. 
Zie rechts: 

 

  

(ingesteld op 30 minuten) 

Raak de selectietoets voor de kookzone aan en de bijbehorende timer wordt in de indicator van de timer 
getoond. 
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c) De timer annuleren 

 
Raak de schuifregelaar voor de kookzone aan waarvoor u 
de timer wilt annuleren. 

 

Als de toetsen “-” en “+” tegelijk worden aangeraakt, wordt 
de instelling geannuleerd en wordt “00” op het display van 
de timer weergegeven. 

 

 
 

 

Vermogensregelingsfunctie 
 
• Het is mogelijk om een maximaal vermogensopnameniveau in te stellen voor de inductiekookplaat, 

door uit verschillende vermogensniveaus te kiezen. 
• Inductiekookplaten zijn in staat om zichzelf automatisch te beperken om op een laag vermogen te 

werken, om het risico van overbelasting te voorkomen. 
 

De Vermogensregelingsfunctie inschakelen 
Schakel de kookplaat in en druk tegelijkertijd op 
de pauzetoets en de timer “ ”. 
 

       
 

De timer-indicator geeft “ P5“ aan, wat staat 
voor vermogensniveau 5. De standaardmodus 
is 7,0 kW. 

Overschakelen naar een ander niveau 
druk op +/- van de timer 

       of  

Er zijn 5 vermogensniveaus, van “P1” tot “P5”. 
De timer-indicator geeft één van deze niveaus 
aan. 
“P1” : het maximale vermogen is 2,5 kW.  
“P2” : het maximale vermogen is 3,5 kW.  
“P3” : het maximale vermogen is 4,5 kW.  
“P4” : het maximale vermogen is 5,5 kW. 
“P5” : het maximale vermogen is 7,0 kW. 

Bevestigen en afsluiten van de Vermogensregelingsfunctie 

Druk tegelijkertijd op de pauzetoets en de timer 
“ ” om te bevestigen. 

       
 

De kookplaat wordt nu uitgeschakeld. 
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Standaard bedrijfsduur 

Automatische uitschakeling is een beveiligingsfunctie voor uw inductiekookplaat. De kookplaat wordt automatisch 
uitgeschakeld als u hem vergeet uit te schakelen na de bereiding. De standaard tijdsduren voor de verschillende 
vermogensniveaus zijn in onderstaande tabel vermeld: 
 

Vermogensniveau 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Standaard bedrijfsduur (uur) 8 8 8 4 4 4 2 2 2 

Wanneer de pan wordt verwijderd, stopt de inductiekookplaat onmiddellijk te verwarmen en wordt na 2 minuten 
automatisch uitgeschakeld. 
 

 
Mensen met een pacemaker moeten hun arts raadplegen alvorens dit apparaat te gebruiken. 

 

Keuze van de pannen 

 

Waarschijnlijk heeft u verschillende pannen in huis. 

 Deze inductiekookplaat kan uiteenlopende pannen herkennen, wat u kunt testen via een van de 
volgende methodes: 
Zet de pan op de kookzone. Als de betreffende kookzone een vermogensniveau weergeeft, dan is de 
pan geschikt. Als er een "U" knippert, dan is de pan niet geschikt om te gebruiken met de 
inductiekookplaat. 

 Houd een magneet tegen de pan. Als de magneet wordt aangetrokken door de pan, dan is hij geschikt 
om te gebruiken met de inductiekookplaat. 
NB: De bodem van de pan moet magnetisch materiaal bevatten. 

Hij moet een platte bodem met een diameter van groter dan 14 cm hebben. 

 Gebruik pannen waarvan de doorsnede even groot is als de grafiek van de gekozen zone. 
Bij het gebruik van een pan die iets groter is zal de energie op maximale efficiëntie gebruikt worden. Als 
u een kleinere pan gebruikt, kan de energie minder zijn dan verwacht. Een pan met een doorsnede van 
minder dan 140 mm kan mogelijk niet door de kookplaat herkend worden. 

 

 De diameter van de onderzijde van inductiekookgerei 

Bereidingszone Minimum Maximum 

1 & 2 140 180 

3 & 4 160 290 
 

Het bovenstaande kan variëren afhankelijk van de grootte van de pan en het materiaal waarvan hij gemaakt is. 

 
 

IJzeren koekenpan 

Gelakte roestvrijstalen ketel Gelakte pannen IJzeren plaat 

IJzeren ketel IJzeren pan Roestvrijstalen pan 

1 

2 

3 
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Reiniging en onderhoud 

Het oppervlak van de inductiekookplaat kan eenvoudig worden schoongemaakt op de 
volgende manieren: 

Type 
verontreiniging Reinigingsmethode Reinigingsmaterialen 

Licht Afnemen met warm water en droogvegen Reinigingssponsje 

Kringen en 
kalkafzetting 

Witte azijn aanbrengen op het gebied, 
afnemen met een zachte doek of een in 
de handel verkrijgbaar product gebruiken 

Speciaal reinigingsmiddel voor 
keramisch glas 

Suikergoed, 
gesmolten 
aluminium of 
kunststof 

Gebruik een speciale schraper voor 
keramisch glas om de resten te 
verwijderen (het beste is een siliconen 
product) 

Speciaal reinigingsmiddel voor 
keramisch glas 

NB: Schakel het apparaat uit voordat u het schoonmaakt. 

Weergave storingen en inspectie 

Als er een storing optreedt, gaat de inductiekookplaat automatisch over in de beveiligingsmodus en wordt 
een van de volgende codes weergegeven: 

Storingscode Probleem Oplossing 

Automatisch herstel 

E1 Voedingsspanning ligt boven de nominale spanning. Controleer of de elektrische voeding normaal is. 
Schakel weer in als de elektrische voeding weer 
normaal is. E2 Voedingsspanning ligt onder de nominale spanning. 

E3 Hoge temperatuur van de sensor van de keramische 
plaat. (1#) 

Wacht tot de temperatuur van de keramische plaat 
weer normaal is. 
Raak de “AAN/UIT-knop aan om het apparaat 
opnieuw op te starten. E4 Hoge temperatuur van de sensor van de keramische 

plaat. (2#) 

E5 Hoge temperatuur van IGBT. (1#) Wacht tot de temperatuur van de IGBT weer 
normaal is. Raak de “AAN/UIT-knop aan om het 
apparaat opnieuw op te starten. 
Controleer of de ventilator goed werkt; zo niet, 
vervang hem dan. 

E6 Hoge temperatuur van IGBT. (2#) 

Geen automatisch herstel 

F3/F6 
Defect van temperatuursensor van keramische plaat - 
kortsluiting. (F3 voor 1#, F6 voor 2#) 

Controleer de aansluiting of vervang de 
temperatuursensor van de keramische plaat. F4/F7 Defect van temperatuursensor van keramische plaat - 

open circuit. (F4 voor 1#, F7 voor 2#) 

F5/F8 Defect van temperatuursensor van keramische plaat - 
ongeldig. (F5 voor 1#,F8 voor 2#) 

F9/FA 
Storing temperatuursensor van de IGBT. 
(kortsluiting/open circuit voor 1#) 

Vervang de voedingskaart. 

FC/FD 
Storing temperatuursensor van de IGBT. 
(kortsluiting/open circuit voor 2#) 
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Storing Probleem Oplossing A Oplossing B 

De led gaat niet branden 
wanneer het apparaat is 
aangesloten. 

Geen stroomvoorziening. Controleer of de stekker goed 
vastzit in het stopcontact en 
of het stopcontact werkt. 

 

Verbindingsfout extra 
voedingskaart en 
displaykaart. 

Controleer de verbinding.  

De extra voedingskaart is 
beschadigd. 

Vervang de extra 
voedingskaart. 

 

De displaykaart is 
beschadigd. 

Vervang de displaykaart.  

Sommige knoppen werken 
niet of het LED-display is niet 
normaal. 

De displaykaart is 
beschadigd. 

Vervang de voedingskaart.  

De kookmodus-indicator gaat 
branden, maar het verwarmen 
begint niet. 

Hoge temperatuur van de 
kookplaat. 

De omgevingstemperatuur 
kan te hoog zijn. De 
luchtinlaat of luchtopening 
kan geblokkeerd zijn. 

 

Er is iets mis met de 
ventilator. 

Controleer of de ventilator 
goed werkt; zo niet, vervang 
hem dan. 

 

De voedingskaart is 
beschadigd. 

Vervang de voedingskaart.  

Het verwarmen stopt 
plotseling tijdens het gebruik 
en het gebruik en het display 
knippert met "u" 

Het type pan is verkeerd. Gebruik de juiste pan (zie de 
gebruiksaanwijzing). 

Het pandetectiecircuit is 
beschadigd, vervang de 
voedingskaart. De diameter van de pan is te 

klein. 

Het fornuis is oververhit. Unit is oververhit. Wacht tot 
de temperatuur weer normaal 
is. 
Raak de “AAN/UIT-knop aan 
om de unit opnieuw op te 
starten. 

De verwarmingszones aan 
dezelfde zijde (zoals de 
eerste en de tweede zone) 
geven “u” weer. 

Verbindingsfout 
voedingskaart en 
displaykaart; 

Controleer de verbinding.  

De displaykaart van het 
communicatiegedeelte is 
beschadigd. 

Vervang de displaykaart.  

De hoofdkaart is beschadigd. Vervang de voedingskaart.  

De ventilatormotor klinkt 
abnormaal. 

De ventilatormotor is 
beschadigd. 

Vervang de ventilator.  

 
In bovenstaande tabel wordt weergegeven hoe u veelvoorkomende storingen kunt beoordelen en controleren. 
Haal het apparaat niet zelf uit elkaar, anders kunt u de inductiekookplaat beschadigen. 

 

Klantenservice 

Mocht er een storing optreden, doe dan het volgende voordat u de Klantenservice belt: 
- Controleer of het apparaat correct is aangesloten 
- Lees de storingscode en de tabel hierboven 

Als u het probleem niet kunt oplossen, schakel het apparaat dan uit; probeer het niet uit elkaar te halen 
en bel de Klantenservice. 
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Speciale verklaring 

De inhoud van deze handleiding is zorgvuldig gecontroleerd. 
De fabrikant kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor 

drukfouten of weglatingen. 

Tevens kunnen in een herziene versie van de handleiding technische 
wijzigingen worden opgenomen zonder voorafgaande kennisgeving. 
Het uiterlijk en de kleur van het apparaat in deze handleiding kunnen 

afwijken van uw eigen apparaat. 

 

 

Dit apparaat is van een merkteken voorzien in overeenstemming met de Europese 
richtlijn 2012/19/EG inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur 
(AEEA). 
Door ervoor te zorgen dat dit apparaat correct als afval wordt verwerkt, helpt u schade 
aan het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen, die anders veroorzaakt kan 
worden als het op de verkeerde manier als afval verwerkt wordt. 
Het symbool op het product geeft aan dat het niet behandeld mag worden als normaal 
huishoudelijk afval. Het moet afgegeven worden bij een speciaal inzamelingspunt voor 
het recyclen van elektrische en elektronische producten. 
Dit apparaat vereist gespecialiseerde afvalverwerking. Neem voor meer informatie 
over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product contact op met uw 
plaatselijke gemeente, uw vuilnisophaaldienst of de winkel waar u het gekocht hebt. 

AFDANKEN: Gooi dit 
product niet weg als niet-
gescheiden gemeentelijk 
afval. Gescheiden 
inzameling van dergelijk 
afval is noodzakelijk. 

Neem voor meer gedetailleerde informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product contact 
op met uw plaatselijke gemeentehuis, uw vuilnisophaaldienst, of de winkel waar u het gekocht hebt. 
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Productinformatie voor huishoudelijke elektrische kookplaten overeenkomstig Verordening (EU) nr. 66/2014 van de Commissie 
 

 Stand Symbool Waarde Eenheid 

Modelidentificatie  CI633MC  

Type kookplaat:  Elektrische kookplaat  

Aantal kookzones en/of -gebieden 
zones  3  
gebieden    

Verwarmingstechnologie 
(inductiekookzones en -

kookgebieden, keramische en 
halogeenkookzones, vaste 

kookplaten) 

Inductiekookzones  X  

Inductiekookgebieden    
keramische en halogeenkookzones    
vaste kookplaten    

Voor cirkelvormige kookzones of -gebieden: diameter van de nuttige 
kookoppervlakte per elektrisch verwarmde kookzone, afgerond tot op 

5 mm 

Linksachter Ø 18,0 cm 
Middenachter Ø  cm 
Rechtsachter Ø  cm 
Linksmidden Ø  cm 
Centraal 
midden Ø  cm 

Rechtsmidden Ø 29,0 cm 
Linksvoor Ø 18,0 cm 
Middenvoor Ø  cm 
Rechtsvoor Ø  cm 

Voor niet-cirkelvormige kookzones of  gebieden: lengte en breedte van 
de nuttige kookoppervlakte per elektrisch verwarmd(e) kookzone of  

gebied, afgerond tot op 5 mm 

Linksachter L 
B 

 cm 

Middenachter L 
B 

 cm 

Rechtsachter 
L 
B  cm 

Linksmidden 
L 
B  cm 

Centraal 
midden 

L 
B  cm 

Rechtsmidden L 
B 

 cm 

Linksvoor L 
B 

 cm 

Middenvoor L 
B 

 cm 

Rechtsvoor 
L 
B  cm 

Energieverbruik per kookzone of -gebied, berekend per kg 

Linksachter EC elektrisch koken 198,3 Wh/kg 
Middenachter EC elektrisch koken  Wh/kg 
Rechtsachter EC elektrisch koken  Wh/kg 

Linksmidden EC elektrisch koken  Wh/kg 
Centraal 
midden EC elektrisch koken  Wh/kg 

Rechtsmidden EC elektrisch koken 174,8 Wh/kg 

Linksvoor EC elektrisch koken 183,1 Wh/kg 

Middenvoor EC elektrisch koken  Wh/kg 

Rechtsvoor EC elektrisch koken  Wh/kg 

Energieverbruik van de kookplaat, berekend per kg  
EC elektrische 

kookplaat 185,4 Wh/kg 

Toegepaste norm: EN 60350-2 Huishoudelijke elektrische kooktoestellen - Deel 2: Kookplaten - Methoden voor het meten van de prestaties 

Tips voor energiebesparing: 
• Voor een optimale werking van de kookplaat, dient u de pan in het midden van de kookzone te plaatsen. 
• Het gebruik van een deksel verkort de bereidingstijden en besparen energie door de warmte vast te houden. 
• Minimaliseer de hoeveelheid vocht of vet om de bereidingstijden te verkorten. 
• Begin de bereiding op een hoge instelling en verlaag de instelling zodra het voedsel is doorverwarmd. 
• Gebruik pannen waarvan de doorsnede even groot is als de grafiek van de gekozen zone. 

Deze informatie moet worden beschouwd als onderdeel van de gebruikshandleiding van het apparaat 
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