
KORTE HANDLEIDING KERAMISCHE KOOKPLAAT HL9271S

Beschrijving

2 3 31

Bediening
Inschakelen en het vermogen instellen
• Plaats een pan op het midden van een kookzone en druk op de sleuteltoets (4).

Er klinkt een enkel geluidssignaal.
• Druk op de aan-/uittoets (16) van de gewenste kookzone.

In de display (7) verschijnt een knipperende ‘-’ en er klinkt een enkel geluidssignaal. Wanneer u geen 
verdere actie onderneemt, schakelt de kookzone na 10 seconden vanzelf uit. 

• Schuif met uw vinger over de slide control (6), met de klok mee, of tip met uw vinger op de slide 
control (6) om de gewenste stand in te stellen. De kookplaat start automatisch in de ingestelde stand.
Stel een hoger of lager vermogen in door met uw vinger over de slide control (6) te schuiven of op de 
slide control (6) te tippen. Het vermogen is in te stellen in 12 standen. 

Uitschakelen
 Eén kookzone uitschakelen
• Druk op de aan-/uittoets (16) van de kookzone die u wilt uitschakelen.

Er klinkt een enkel geluidssignaal en de slide control (6) dooft. Indien alle kookzones op deze manier 
uitgeschakeld zijn staat de kookplaat automatisch in stand-by modus (zie handleiding).

1. Pauzetoets
2. Pauze-indicatie
3. Kinderslot-indicatie/eco stand-by indicatie
4. Sleuteltoets (kinderslot- / eco stand-by functie)
5. Menufuncties
6. Slide control (12 vermogensstanden)
7. Display
8. ‘Extra zone-element’ indicatie
9. Toets timertijd verlagen

10. Toets timertijd verhogen
11. Display timer/kookwekker
12. ‘Minuten achter de punt’ indicatie
13. Timer-/kookwekkertoets
14. Kookwekkerindicatie
15. Timerindicatie
16. Aan-/uittoets
17. ‘Extra zone-element’ toets 
18. Menutoets

1. Kookzone Ø 180 / 1,8 kW
2. Kookzone Ø 140/210/270 / 1,0/2,0/2,7 kW (triple zone)
3. Kookzone Ø 120/180 / 0,8/2,0 kW (double zone)
4. Kookzone Ø 180 x 410 / 4,0 kW (bridge zone)
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KORTE HANDLEIDING

Alle kookzones tegelijk uitschakelen
• Druk kort op de sleuteltoets (4) om alle kookzones gelijktijdig uit te schakelen.

Er klinkt een enkel geluidssignaal. Naast de sleuteltoets blijft een rood lampje (3) knipperen. 
De kookplaat staat nu in de eco stand-by modus (zie handleiding).

Een extra zone-element (double, triple of bridge) inschakelen
De kookzone is ingeschakeld.
• Druk gedurende 2 seconden op de ‘extra zone-element’ toets (17).

Stand 12 verschijnt en verdwijnt. Daarna knippert “zone” (8) en bevindt u zich in het ‘extra zone-
element’ menu.

•  Druk opnieuw op de ‘extra zone-element’ toets (17) om de gewenste functie (double zone, triple 
zone of bridge zone) te selecteren.

• De functie die zichtbaar is in de display (7) start automatisch na 3 seconden.
De gekozen functie verdwijnt en de huidige stand wordt weer zichtbaar. “zone” (8) brandt continu ter 
indicatie dat een extra zone-element ingeschakeld is.

Een extra zone-element uitschakelen
De ‘extra zone-element’ functie is ingeschakeld, “zone” (8) brandt continu.
• Druk gedurende 2 seconden op de ‘extra zone-element’ toets (17).
•  Druk opnieuw op de ‘extra zone-element’ toets (17), of houd deze ingedrukt tot er onder “zone” (8) 

geen functie meer zichtbaar is in de display (7).
• Het extra zone-element schakelt na 3 seconden uit.

De huidige stand wordt zichtbaar en “zone” (8) verdwijnt.

Restwarmte-indicatie
Na gebruik van een kookzone kan de gebruikte zone nog een tijd heet blijven. Zolang de kookzone heet 
is, blijft er een “H” in de display staan.

Kinderslot in- en uitschakelen
•  Druk gedurende 2 seconden op de sleuteltoets (4).

Er klinkt een dubbel geluidssignaal. Alle toetsen zijn nu inactief behalve de sleuteltoets (4). 
De kookplaat schakelt eerst naar eco stand-by modus en dan door naar de kinderslot modus. 
Het rode lampje (3) brandt constant. Het toestel is nu niet te bedienen!

•  Druk opnieuw 2 seconden op de sleuteltoets (4) om de kookplaat van het kinderslot te halen.
Er klinkt een enkel geluidssignaal. Het rode lampje (3) naast de sleuteltoets (4) is uit.

Dagelijkse reiniging
Hoewel overgekookt voedsel niet kan inbranden, is het aan te bevelen de kookplaat direct na gebruik 
schoon te maken. Voor de dagelijkse reiniging kunt u het beste een mild reinigingsmiddel en een 
vochtige doek gebruiken. Nadrogen met keukenpapier of een droge doek.

Nooit gebruiken:
• Schuurmiddelen. Deze veroorzaken krasjes waarin zich kalk en vuil ophopen. 
•  Scherpe voorwerpen, zoals staalwol en schuursponsjes.

Let op
Zandkorreltjes kunnen krasjes veroorzaken die niet meer te verwijderen zijn. Zet daarom alleen pannen 
met een schone bodem op het kookvlak en til pannen altijd op als u ze verplaatst.

Foutcodes

Foutcode Mogelijke oorzaak Oplossing

Foutcode F00. Sleutel-Indicatie (3) brandt en 
indicatie boven de pauzetoets knippert.

Het bedieningspaneel is vervuild of er ligt 
water op.

Maak het bedieningspaneel 
schoon en droog.

Foutcode F99 / Sleutel-Indicatie (3) brandt en 
indicatie boven de pauzetoets knippert.

Meerdere toetsen tegelijk bediend. Bedien altijd maar 1 toets tegelijk.

Foutcode F8 en F08. Toestel is oververhit geraakt. Laat het toestel afkoelen!

Foutcode C1, FC, FU, F9, F10, F11 of FA. Toestel is verkeerd aangesloten. Raadpleeg een installateur.

Raadpleeg voor aanvullende informatie over bediening, gebruik en onderhoud de uitgebreide handleiding!
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