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Med reservation för ändringar.

SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för
personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna
tillsammans med produkten för framtida bruk.

SÄKERHET FÖR BARN OCH HANDIKAPPADE
Varning Risk för kvävning, skador eller permanent
invaliditet.
• Den här produkten kan användas av barn från åtta års ålder
och personer med reducerad fysik, sensorisk eller mental
förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, såvida
de inte har tillsyn av någon person som är ansvarig för deras
säkerhet.
• Låt inte barn leka med produkten.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
• Håll barn och husdjur borta från produkten när den är igång
eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket varma.
• Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du aktiverar det.
• Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn
utan tillsyn.
• Produkten med sladd ska hållas utom räckhåll för barn som
är yngre än 8 år
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ALLMÄN SÄKERHET
• Produkten och åtkomliga delar blir heta under användning.
Vidrör inte värmeelementen.
• Använd inte produkten med en extern timer eller ett separat
fjärrkontrollsystem.
• Oövervakad matlagning på en häll med fett eller olja kan
vara farligt och kan leda till brand.
• Försök aldrig att släcka en eld med vatten, men stäng av
produkten och täck över flamman, t.ex. med ett lock eller
brandfilt.
• Förvara inte saker på kokytorna.
• Använd ej ångrengörare vid rengöring av produkten.
• Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör inte
placeras på hällens yta eftersom de blir varma.
• Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
en godkänd serviceverkstad eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
INSTALLATION
Varning Endast en behörig person får
installera den här produkten.
• Avlägsna all paketering.
• Installera och använd inte produkten om
den är skadad.
• Följ de installationsinstruktioner som följer
med produkten.
• Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
• Produkten är tung, så var alltid försiktig
när du flyttar den. Använd alltid skyddshandskar.
• Täta skurna ytor med tätningsmedel för
att förhindra att fukt får den att svälla.
• Skydda produktens botten mot ånga och
fukt.
• Installera inte produkten nära en dörr eller
under ett fönster. Detta förhindrar att
heta kokkärl faller ned från produkten när
dörren eller fönstret är öppet.
• Om produkten är installerad ovanför lådor
måste utrymmet mellan produktens bot-

ten och den övre lådan var tillräckligt så
att luft kan cirkulera.
• Produktens undersida kan bli het. Se till
att en icke-brännbar separationspanel
monteras under produkten så att man
inte kommer åt undersidan.
Elektrisk anslutning
Varning Risk för brand och elektriska
stötar.
• Alla elektriska anslutningar måste göras
av en behörig elektriker.
• Produkten måste vara jordad.
• Produkten måste göras strömlös före alla
rengöringsarbeten
• Använd rätt nätkabel.
• Låt inte elektriska ledningar trassla in sig.
• Kontrollera att nätkabeln eller kontakten (i
förekommande fall) inte vidrör den heta
produkten eller det heta kokkärlet när du
ansluter produkten till närliggande uttag
• Kontrollera att produkten är rätt installerad. Lösa och ej fackmässigt monterade
nätkablar eller kontakter (i förekommande
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fall) kan orsaka överhettning i kopplingsplinten.
Kontrollera att ett skydd mot elektriska
stötar är installerat.
Dragavlasta kabeln
Kontrollera så att du inte skadar kontakten (i förekommande fall) och nätkabeln.
Kontakta service eller en elektriker för att
ersätta en skadad nätkabel.
Den elektriska installationen måste ha en
isolationsenhet så att du kan koppla från
produkten från nätet vid alla poler. Kontaktöppningen på isolationsenheten måste vara minst 3 mm bred.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare
och kontaktorer.

ANVÄNDNING
Varning Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
• Ta bort all förpackning, etiketter och
skyddsfilm (i förekommande fall) före första användningstillfället.
• Använd denna produkt för hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under
användning.
• Använd inte produkten med våta händer
eller när den är i kontakt med vatten.
• Lägg inte bestick eller kastrullock på kokzonerna. De kan bli varma.
• Stäng av kokzonen efter användning.
• Använd inte produkten som arbetsyta eller avlastningsyta.
• Det kan stänka när du lägger livsmedel i
het olja.
Varning Det finns risk för eldsvåda eller
explosion.
• Fetter och olja kan frigöra lättantändliga
ångor när de värms upp. Håll flammor eller uppvärmda föremål borta från fetter
och oljor när du lagar mat med dem.
• Ångorna som frigörs i mycket het olja kan
orsaka spontan förbränning.
• Använd olja, som kan innehålla matrester,
kan orsaka brand vi lägre temperatur än
olja som används för första gången.

• Placera inga lättantändliga produkter eller
föremål som är fuktiga med lättantändliga
produkter i, nära eller på diskmaskinen.
Varning Risk för skador på produkten
föreligger.
• Placera inga heta kokkärl på kontrollpanelen.
• Låt inte kokkärl torrkoka.
• Var försiktig så att inte föremål eller kokkärl faller på produkten. Ytan kan skadas.
• Aktivera inte kokzonerna med tomma
kokkärl eller utan kokkärl.
• Lägg inte aluminiumfolie på produkten.
• Låt inte sura vätskor, t.ex. vinäger, citronsaft eller kalkborttagningsmedel, komma i
kontakt med inbyggnadshällen. Det finns
risk för matta fläckar.
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
Varning Risk för skador på produkten
föreligger.
• Rengör produkten regelbundet för att förhindra att ytmaterialet försämras.
• Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten.
• Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
AVFALLSHANTERING
Varning Risk för kvävning eller skador.
• Kontakta kommunen för information om
hur produkten kasseras korrekt.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
SERVICE
• Kontakta Service för att reparera apparaten. Vi rekomenderar att du endast använder originaldelar som reservdelar.
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PRODUKTBESKRIVNING
BESKRIVNING AV HÄLLEN
1

2

145

180

mm

mm

210

145

mm

5

mm

4

1
2
3
4
5

Enkel kokzon 1200 W
Enkel kokzon 1800 W
Enkel kokzon 1200 W
Restvärmeindikator
Enkel kokzon 2300 W

3

BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN
1

2

1 Vred för säkerhetstimer
2 Strömindikator
3 Vred för hällen

3

Varning Risk för brännskador på
grund av restvärme!

RESTVÄRMEINDIKERING
Restvärmeindikeringen tänds när en kokzon
är varm.

DAGLIG ANVÄNDNING
Vrid vredet medsols för att sätta på värmen
och öka värmeinställningen. Vrid vredet
motsols för att sänka värmen. Vrid vredet till
0 för att stänga av värmen.
Du betjänar hällen med vreden på produkten som du har installerat med hällen. Kapitlet om användningen av denna produkt beskriver hur hällen skall
användas.

När en kokzon sätts på brummar den
en kort stund. Detta är karakteristiskt
för alla glaskeramikhällar och indikerar
inte att det är något fel på produkten.
SÄKERHETSTIMER
Denna spis är utrustad med en säkerhetstimer. Den stänger av kokzonerna efter en
viss tid. Om du inte ställer in timern går det
inte att använda kokzonerna. Denna funk-
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tion tvingar användaren att vara uppmärksam på spisen när den används.
Så här använder du säkerhetstimern
1. Vrid vredet medurs och ställ in önskad
tid för hällens användning (max. tid är
120 minuter).

2. När tiden löper ut frånkopplas strömmen till alla kokzoner.
3. Om du vill använda hällen längre tid
måste du ställa in timern på nytt.

RÅD OCH TIPS
KOKKÄRL

• Sätt kokkärl på kokzonen innan den
slås på.
• Stäng av kokzonen innan tillagningen
är klar för att utnyttja restvärmen.
• Botten på pannor och kokkärl måste
vara lika stor som kokzonen.

• Kokkärlens botten skall vara så tjock
och så plan som möjligt
• Kokkärl av emaljerat stål med aluminium- eller kopparbotten kan orsaka
färgskiftning på glaskeramiken.
SPARA ENERGI
• Sätt om möjligt alltid ett lock på kokkärlet.
EXEMPEL PÅ OLIKA TYPER AV TILLAGNING
Värmeläge

Använd för:

Tid
(min)

Tips

1

Varmhållning av tillagad mat.

efter behov

Lägg ett lock på ett kokkärl.

1-2

Hollandaisesås, smältning av: smör,
choklad, gelatin.

5 - 25

Rör om med jämna mellanrum.

1-2

Stanning: fluffiga omeletter, äggstanning.

10 - 40

Lägg ett lock på ett kokkärl.

2-3

Småkoka ris och mjölkrätter, värma färdiglagade rätter.

25 - 50

Minst dubbelt så mycket vätska
som ris, rör om mjölkbaserade rätter under tillagningen.

3-4

Ångkoka grönsaker, fisk, kött.

20 - 45

Tillsätt några matskedar vätska.

4-5

Kokning av potatis.

20 - 60

Använd max. ¼ liter vatten till 750 g
potatis.

4-5

Tillaga större mängder mat, stuvningar
och soppor.

60 - 150

Upp till 3 l vätska plus ingredienser.

6-7

Lätt stekning: schnitzel, cordon bleu,
kotletter, kroketter, korv, lever, ägg,
pannkakor, munkar.

efter behov

Vänd efter halva tiden.

7-8

Kraftig stekning, potatiskroketter, biff.

5 - 15

Vänd efter halva tiden.

9

Koka stora mängder vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), fritera pommes frites.

Uppgifterna i tabellen är endast avsedda
som vägledning.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
Rengör produkten efter varje användningstillfälle.

Använd alltid kokkärl med ren botten.
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Varning Vassa föremål och repande
rengöringsmedel skadar hällen
Av säkerhetsskäl får produkten inte
rengöras med ång- eller högtryckstvätt.

2. Rengör produkten med en fuktig duk
och lite rengöringsmedel.
3. Torka sedan produkten torr med en
ren duk.

Repor eller mörka fläckar på glaskeramiken påverkar inte produktens funktion.
För att ta bort smuts:
1. – Ta omedelbart bort:smält plast,
plastfolie och mat med socker.
Smutsen kan skada produkten om
du inte gör detta. Använd en speciell
skrapa för glaset. Sätt skrapan snett
mot glasytan och för bladet över
ytan.
– Avlägsna när produkten är tillräckligt sval:kalkavlagringsringar,
vattenringar, fettstänk, glänsande
metalliska missfärgningar. Använd ett
speciellt rengöringsmedel för glaskeramik eller rostfritt stål.

OM MASKINEN INTE FUNGERAR
Problem

Möjlig orsak och åtgärd

Produkten fungerar inte.

• Ställ in ett värmeläge.
• Kontrollera säkringen i fastighetens elsystem. Kontakta en behörig elektriker om säkringen utlöser flera gånger.

Restvärmeindikatorn tänds inte.

Kokzonen är inte varm eftersom den bara har varit påslagen en
kort stund. Kontakta kundtjänst om kokzonen borde vara varm.

Kontakta återförsäljaren eller serviceverkstaden om du inte kan avhjälpa problemet
med ovanstående förslag.
Om du p.g.a. handhavandefel tillkallar servicetekniker eller fackhandlare är deras besök
inte kostnadsfritt, inte heller under garantitiden. Anvisningar för kundservice och garantibestämmelser finns i garantihäftet.
För att vi ska kunna hjälpa dig snabbt
och korrekt behöver du ha följande

uppgifter till hands: Dessa uppgifter
finns på den medföljande typskylten.
• Modellbeskrivning .................
• Produktnummer (PNC) .................
• Serienummer (S.N.) .................
Använd endast originaldelar. De finns tillgängliga via vårt servicecenter och auktoriserade reservdelsbutiker.

INSTALLATION
ELEKTRISK INSTALLATION
Varning Endast en behörig och
kvalificerad person får utföra den
elektriska installationen.
Tillverkaren är inte ansvarig om du inte
följer säkerhetsföreskrifterna i avsnittet
"Säkerhet".

• Produkten levereras med en stickkontakt
och en nätkabel för PNC 943090701 (se
typskylten).
• Produkten levereras med en stickkontakt
och en nätkabel för PNC 949090700 (se
typskylten).
Kabeltyp: H05 RR-F/H07 RN-F.
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MONTERING

Produkten har justerbara fötter. Du kan justera produktens höjd med dem. Du kan
skruva loss dem till max 5 mm. Du får inte
skruva loss dem mer än 5 mm. Om du
skruvar loss dem mer kan produkten bli instabil.

600

130

MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen
.
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa
genom att återvinna avfall från elektriska
och elektroniska produkter. Släng inte
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.

FÖRPACKNINGSMATERIAL
Förpackningsmaterialen är miljövänliga
och kan återvinnas. Plastdelarna är
märkta med t.ex. >PE<,>PS<, etc.
Kassera förpackningsmaterialen i avsedda behållare på kommunens sopstationer.
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