
KORTE HANDLEIDING INDUCTIEKOOKPLAAT KI130ZT

Bedieningspaneel

1. Selectietoets voorste kookzone
2. Vermogen / Restwarmte indicatie
3. Voorste kookzone actief indicatie
4. Timer display kookzone
5. Min (-) toets
6. Aan-/uittoets
7. Plus (+) toets
8. Timer display kookzone
9. Vermogen / Restwarmte indicatie
10. Achterste kookzone actief indicatie
11. Selectietoets achterste kookzone

Bediening

Inschakelen en het vermogen instellen
1. Plaats een pan op het midden van een kookzone.
2. Druk op de aan-/uittoets. 

 Er klinkt een enkel geluidssignaal en in de display verschijnt bij elke kookzone een ‘0’. Wanneer u geen verdere actie 
onderneemt, schakelt de kookzone na 10 seconden vanzelf uit.

3. Druk op de selectietoets van de gewenste kookzone. 
De ‘0’ bij de geselecteerde kookzone licht helder op.

4.  Stel met de – of + toets het gewenste vermogen in. Wanneer u direct op de – toets drukt, schakelt de kookzone in op 
vermogensstand 9.
Het ingestelde vermogen is zichtbaar in de display.

Uitschakelen
Druk op de aan-/uittoets om alle kookzones tegelijk uit te schakelen.
•  Om één kookzone uit te schakelen, drukt u op de selectietoets van deze kookzone. Druk meerdere keren op de - toets 

totdat vermogensstand 0 in de display staat. Deze kookzone is nu uitgeschakeld.

Boost
De achterste kookzone is voorzien van een ‘boost’ (P) stand. Met deze stand kookt u gedurende een korte tijd (maximaal  
5 minuten) met extra groot vermogen. De kookzone schakelt na die tijd automatisch terug naar stand 9.
1. Plaats een pan op het midden van de achterste kookzone.
2. Druk op de aan-/uittoets. 

 Er klinkt een enkel geluidssignaal en in de display verschijnt bij elke kookzone een ‘0’. Wanneer u geen verdere actie 
onderneemt, schakelt de kookzone na 10 seconden vanzelf uit.

3. Druk op de selectietoets van de achterste kookzone. 
De ‘0’ bij de achterste kookzone licht helder op.

4.  Druk op de – toets om direct vermogensstand 9 te selecteren.
Het ingestelde vermogen is zichtbaar in de display.

5. Druk direct hierna op de + toets.
Stand ‘P’ verschijnt in de display van de kookzone.

Achterste kookzone Ø 200 mm

Voorste kookzone Ø 160 mm

Bedieningspaneel

2 3 101 1194 85 6 7



KORTE HANDLEIDING

Vermogen aanpassen
 Om het vermogen tijdens het koken aan te passen, drukt u op de selectietoets van de betreffende kookzone. Pas het vermogen 
aan door op de – of + toets te drukken.

Restwarmte-indicatie
• Een “H” in de display geeft aan dat de zone nog heet is.

Kinderslot inschakelen
1. Druk op de aan-/uittoets. 

  Er klinkt een enkel geluidssignaal en in de display verschijnt bij elke kookzone een ‘0’.
2.  Druk nu binnen 10 seconden, gedurende minimaal drie seconden, gelijktijdig op de selectietoets voor de achterste kookzone 

en de – toets. 
3. Laat de toetsen los en druk daarna opnieuw op de selectietoets voor de achterste zone.

In de displays van de kookzones verschijnt gedurende enkele seconden ‘L’. Het kinderslot is ingeschakeld.

Kinderslot uitschakelen
1. Druk op de aan-/uittoets. 

 In de displays van de kookzones verschijnt gedurende enkele seconden ‘L’.
2.  Druk nu binnen 10 seconden, gedurende minimaal drie seconden, gelijktijdig op de selectietoets voor de achterste kookzone 

en de – toets. 
3. Laat de toetsen los en druk daarna opnieuw op de - toets.

In de displays van de kookzones verschijnt ‘0’. Het kinderslot is uitgeschakeld.

Dagelijkse reiniging

Hoewel overgekookt voedsel niet kan inbranden, verdient het aanbeveling 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
• Gebruik nooit schuurmiddelen. Deze veroorzaken krasjes waarin zich kalk en vuil ophopen. 
•  Gebruik ook nooit 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 ER03. Het bedieningspaneel is vervuild of er ligt water op. Maak het bedieningspaneel schoon.

Foutcode E3. Verkeerde pan gebruikt. Gebruik een geschikte pan voor inductie koken.

Foutcode E2. Toestel oververhit. Laat het toestel afkoelen en begin opnieuw met 
koken.

Foutcode E6. Spanning te hoog en/of toestel niet goed 
aangesloten.

Laat uw aansluiting wijzigen.

Overige foutcodes. Generator defect. Neem contact op met de servicedienst.

Neem contact op met de servicedienst als een niet beschreven foutcode in de display verschijnt.

Raadpleeg de volledige handleiding voor aanvullende informatie over gebruik, onderhoud en storingen.
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