Gebruiksaanwijzing
Inbouw inductie kookplaat

EKI 8050/4

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe inductie kookplaat.
Wij raden u aan om deze handleiding aandachtig door te lezen, zodat u goed
geïnformeerd bent over de juiste installatie en het gebruik van deze kookplaat.
Lees voor het installeren het hoofdstuk ‘Installatie-instructies’. Lees alle
veiligheidsvoorschriften goeddoor en bewaar deze handleiding voor toekomstig
gebruik.
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VEILIGHEID
Voorzorgsmaatregelen voor gebruik
 Verwijder alle verpakkingsdelen.
 Het apparaat mag alleen worden geïnstalleerd en aangesloten
door een erkende specialist. De fabrikant kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor schade veroorzaakt door fouten bij het
installeren of aansluiten. Gebruik het apparaat alleen wanneer
het is ingebouwd.
 Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het correct en
recht in het desbetreffende keukenmeubel is geïnstalleerd.
 Het mag alleen worden gebruikt voor het huishoudelijk koken,
braden en grillen van voedsel en is niet bedoeld voor
commercieel gebruik.
 Verwijder alle labels en stickers van het glas.
 Er mogen geen wijzigingen aan het apparaat worden
aangebracht.
 Gebruik de kookplaat niet als werk- of opslagruimte.
 De veiligheid is alleen gewaarborgd als het apparaat is
verbonden aan een aarddraad die voldoet aan de geldende
voorschriften.
 Het apparaat mag niet via een verlengsnoer op het lichtnet
worden aangesloten.
 Het apparaat mag niet boven een vaatwasser of wasdroger
worden geïnstalleerd, omdat de vrijkomende waterdamp de
elektronica kan beschadigen.
 Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik met een externe timer
of afstandsbediening.
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Algemene veiligheidsinformatie
 Schakel de kookzones na elk gebruik uit.
 Oververhitte vetten en oliën ontbranden snel. Bij het bereiden
van voedsel in vet of olie, moet u het kookproces in de gaten
houden.
 Tijdens het koken en braden worden de kookzones heet. Pas
daarom op voor mogelijke brandwonden tijdens en na gebruik
van het apparaat.
 Gebruik de kookplaat niet om de kamer te verwarmen.
 Zorg ervoor dat er geen elektrische kabel van een vrijstaand of
ingebouwd apparaat in contact komt met de kookplaat of de
hete kookzone.
 Magnetische voorwerpen zoals b.v. credit cards, diskettes en
rekenmachines mogen niet in de onmiddellijke nabijheid van het
in werking zijnde apparaat zijn. Hun werking zou hierdoor
kunnen worden beïnvloed.
 Plaats geen metalen voorwerpen (bijv. lepels, pandeksels, enz.)
op het inductieoppervlak, omdat deze onder bepaalde
omstandigheden kunnen opwarmen wanneer de kookzones
worden ingeschakeld.
 Bedek het kookoppervlak nooit met een doek of een
beschermfolie; deze kunnen erg heet worden en vlam vatten.
 Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar of
ouder, en ook door personen met verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring
en/of gebrek aan kennis, als ze onder toezicht staan of worden
geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en
begrijpen wat de mogelijke daaruit resulterende gevaren zijn.
 Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
 Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen zonder
toezicht niet door kinderen worden uitgevoerd.
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Beschermen tegen beschadigingen
 Let er op dat bijvoorbeeld ook zandkorrels krassen kunnen
veroorzaken.
 De pannen niet tegen de rand van de glazen kookplaat stoten.
 Gebruik de kookzones niet met leeg kookgerei.
 Plaats nooit hete pannen op het bedieningspaneel. De
elektronica onder het glas kan worden beschadigd.
 BRANDGEVAAR: Bewaar geen voorwerpen op de kookplaat.
 Bevindt zich onder het ingebouwde apparaat een lade, moet
ervoor worden gezorgd dat er minimaal 2 cm afstand is tussen
de onderkant van het apparaat en de ladehouder, anders kan
de ventilatie van het apparaat niet worden gegarandeerd.
 In de onderliggende lade mogen geen brandbare voorwerpen,
zoals spuitbussen, worden bewaard.
 Als er een bestekbak in de lade is, moet deze van
hittebestendig materiaal zijn gemaakt.
 Verwarm geen gesloten houders (zoals blikjes) op de
kookzones. Door de overeenkomstige overdruk kunnen de
houders of blikken barsten en bestaat er verwondingsgevaar!
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Voorzorgsmaatregelen bij een apparaat storing
 Als er een fout wordt gedetecteerd, moet het apparaat worden
uitgeschakeld en van het lichtnet worden losgekoppeld.
 Als er breuken, barsten of scheuren op het glas ontstaan,
moet u de kookplaat onmiddellijk uitschakelen, de zekering van
de kookplaat verwijderen en contact opnemen met onze
klantenservice of uw gespecialiseerde dealer.
 Reparaties aan het apparaat mogen alleen door gekwalificeerd
personeel worden uitgevoerd. Open het apparaat nooit zelf.
 WAARSCHUWING: Als het glasoppervlak is gebarsten, zet
dan de stroom uit om het risico van een elektrische schok te
voorkomen.
Bescherming tegen verdere gevaren
 Zorg ervoor dat elke pan in het midden van de kookzone staat.
De bodem van de pan moet de kookzone zoveel mogelijk
bedekken.
 Voor mensen met een pacemaker: er is een elektromagnetisch
veld in de buurt van het ingeschakelde apparaat dat de
pacemaker mogelijk zou kunnen beïnvloeden. Neem in geval
van twijfel contact op met de fabrikant van de pacemaker of
met uw arts.
 Gebruik geen kookgerei van kunststof of aluminium: het zou op
de kookzone kunnen smelten.
 NOOIT een vuur met water blussen. Schakel het kookgedeelte
uit en de vlammen voorzichtig met een deksel, blusdeken of iets
dergelijks uitdoven.
HET GEBRUIK VAN SLECHTE PANNEN OF VAN EEN
ADAPTERPLAAT VOOR INDUCTIE LEIDT TOT EEN
VROEGERE BEËINDIGING VAN DE GARANTIE.
DE FABRIKANT AANVAARDT GEEN
AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE WELKE OP DE
KOOKZONE OF DE OMGEVING VAN DE KOOKZONE
KAN WORDEN OPGELOPEN.
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OMSCHRIJVING APPARAAT
Technische omschrijving
Type
Totaal vermogen
Energieverbruik van kookplaat EChob**

EKI8050/4
7100 W
178.4 Wh/kg

Kookzone linksvoor
Minimale panbodem diameter
Nominaal vermogen*
Booster vermogen*
Gestandaardiseerde pannen categorie**
Energieverbruik ECcw**

Ø 200 mm
Ø 90 mm
1400 W
2000 W
C
181 Wh/kg

Kookzone linksachter
Minimale panbodem diameter
Nominaal vermogen*
Booster vermogen*
Gestandaardiseerde pannen categorie**
Energieverbruik ECcw**

Ø 170 mm
Ø 90 mm
1400 W
B
177.3 Wh/kg

Kookzone rechtsachter
Minimale panbodem diameter
Nominaal vermogen*
Booster vermogen*
Gestandaardiseerde pannen categorie**
Energieverbruik ECcw**

Ø 220 mm
Ø 100 mm
2300 W
3000 W
D
178 Wh/kg

Kookzone rechtsvoor
Minimale panbodem diameter
Nominaal vermogen*
Booster vermogen*
Gestandaardiseerde pannen categorie**
Energieverbruik ECcw**

Ø 170 mm
Ø 90 mm
1400 W
B
177.3 Wh/kg

* Deze vermogens kunnen variëren en zijn afhankelijk van de vorm, grootte en
kwaliteit van de pannen.
** Berekend volgens de methode voor het meten van de gebruikseigenschappen
(EN 60350-2).
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Bedieningspaneel

Timer en vermogen
indicator

[ - ] Knop

Keuzetoets

[ + ] Knop

Vermogen weergave

Aan/Uit knop

Kookzone verlichting

Timer knop

WERKING VAN DE KOOKPLAAT
Weergave
Weergave

Aanduiding

Functie

0
1…9
U
E
H
P
L

Nul
Vermogen niveau
Pandetectie
Foutmelding
Restwarmte
Booster
Vergrendeling

De kookzone is geactiveerd
Instelling van het vermogen
Geen pan of ongeschikte pan
Elektronische storing
Kookzone is heet
Boosterfunctie is geactiveerd
Kookplaat is vergrendeld

Ventilatie
De ventilator werkt automatisch. Het begint op lage snelheid zodra de waarden, die door de
elektronica worden vrijgegeven, een bepaalde drempel overschrijden. De hogere snelheid wordt
ingesteld wanneer de inductiekookplaat intensief wordt gebruikt. De ventilator verlaagt zijn
snelheid en schakelt automatisch uit zodra de elektronica voldoende is afgekoeld.
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INGEBRUIKNAME VAN DE KOOKPLAAT
Voordat u het apparaat voor het eerst opwarmt
Reinig eerst uw apparaat met een vochtige doek en wrijf het vervolgens droog. Gebruik geen
schoonmaakmiddel dat een blauwachtige tint op het glazen oppervlak kan veroorzaken.

Inductieprincipe
Onder elke kookzone bevindt zich een inductiespoel. Wanneer de kookzone is ingeschakeld,
genereert deze spoel een magnetisch veld. Het magnetische veld veroorzaakt wervelstromen in
de bodem van de pan, die magnetisch moet zijn. Dit zorgt voor verwarming van de bodem van de
pan. De kookzone warmt slechts indirect op door de warmte die door de pan wordt afgegeven.
De inductiekookzones werken alleen met magnetisch kookgerei:


Geschikt inductie kookgerei met een magnetische bodem zoals b.v. : Gietijzer, staal,
geëmailleerd staal, roestvrij staal met een magnetische bodem.



Ongeschikt inductiekookgerei: koper, aluminium, glas, hout, aardewerk, keramiek,
niet-magnetisch roestvrij staal.

De inductiekookzone wordt automatisch aangepast aan de grootte van het kookgerei. Het
kookgerei mag niet kleiner zijn dan een bepaalde bodemdiameter, anders wordt de inductie niet
ingeschakeld. Elke panbodemdiameter moet, afhankelijk van de grootte van de kookzone, een
minimale grootte hebben.
Als het kookgerei niet geschikt is voor inductie, wordt op het display [ U ] weergegeven.

Functie van de sensorpanelen
De kookplaat wordt aangestuurd door sensorknoppen. Deze reageren op een lichte aanraking
van het glas met de vinger. Als u de knoppen ongeveer één seconde aanraakt, worden de
bedieningsopdrachten uitgevoerd. Elke reactie van de panelen wordt bevestigd met een
akoestisch en/of visueel signaal.
Bij algemeen gebruik, drukt u slechts op één knop tegelijk.
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Kookplaat in- en uitschakelen
Schakel eerst de kookplaat en vervolgens de kookzone in.
 Kookplaat : inschakelen/uitschakelen:
Actie

Bedieningspaneel

Weergave

Inschakelen:
Uitschakelen:

Op [
Op [

4x[0]
geen of [ H ]

] drukken
] drukken

 Kookzone : inschakelen/uitschakelen:
Actie
Kookzone kiezen

Bedieningspaneel
Op [ ] drukken

Weergave
4x[0]

Vermogen verhogen

Op [ + ] drukken

[ 1 ] tot [ 9 ]

Vermogen verlagen

Op [ - ] drukken

[ 9 ] tot [ 1 ]

Uitschakelen

Op [ ] en [ - ] tegelijkertijd drukken
of op [ - ] drukken

[ 0 ] of [ H ]
[ 0 ] of [ H ]

Als er verder geen invoer plaatsvindt, zal de kookplaat om veiligheidsredenen na ongeveer
20 seconden worden uitgeschakeld en gaan de nullen uit.

Pandetectie
De pandetectie zorgt voor perfecte veiligheid. De inductie werkt niet:


Als er geen kookgerei op de kookzone staat of als een pan niet geschikt is voor inductie.
In dit geval kan het vermogensniveau niet worden verhoogd en verschijnt het pictogram
[ U ] op het display. De [ U ] verdwijnt wanneer een pan op de kookzone wordt geplaatst.



Als de pan tijdens het koken van de kookzone wordt verwijderd, wordt de kookzone
onmiddellijk uitgeschakeld en wordt [ U ] op het display weergegeven. De [ U ] verdwijnt
wanneer een pan weer op de kookzone wordt geplaatst. De kookzone gaat verder met het
eerder ingestelde vermogensniveau.

Schakel na gebruik de kookzone uit, zodat de pandetectie [ U ] niet meer verschijnt.

Restwarmte-indicator
Na het uitschakelen van de kookzones of de kookplaat wordt de restwarmte van de nog warme
kookzones aangegeven met een [ H ]. De [ H ] gaat uit wanneer de kookzones zonder gevaar
kunnen worden aangeraakt. Zolang de restwarmte-indicator brandt, mogen de kookzones niet
worden aangeraakt en mogen er geen hittegevoelige voorwerpen op worden geplaatst: gevaar
voor verbranding!
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Powerfunctie
2 kookzones zijn uitgerust met een power-functie, wat een powerboost betekent. Wanneer dit is
ingeschakeld, werken deze kookzones gedurende 10 minuten op vermogensniveau [P] met een
extra hoog vermogen. Deze power-functie is ontworpen om u bijvoorbeeld te helpen grote
hoeveelheden water snel te verwarmen, zoals voor het koken van water voor pasta.
 Power : inschakelen/uitschakelen:
Actie

Bedieningspaneel

Kookzone kiezen
Op [
] drukken
Vermogen verhogen
Op [ + ] drukken
Power inschakelen
Op [ + ] drukken
Power uitschakelen
Op [ - ] drukken
 Automatische besturing van de Power:

Weergave
[0]
[ 1 ] tot [ 9 ]
[ P ] gedurende 5 min.
[9]

De kookplaat heeft een maximaal vermogen. Om dit maximale vermogen niet te overschrijden,
verlaagt de elektronica automatisch het kookniveau van een andere kookzone wanneer de
Power functie is geactiveerd. Deze kookzone toont dan knipperend de [ 9 ] en het verminderde
vermogen [ 7 ].
Geselecteerde kookzone

Andere kookzone (bijv. : vermogensniveau 9)

[ P ] licht op

[ 9 ] wordt gereduceerd tot [ 7 ]

Timer
Met de geïntegreerde timer kan op alle vier kookzones een kooktijd van 1 tot 99 minuten worden
ingesteld. Elke kookzone kan een andere instelling hebben.


Inschakelen of wijzigen van de duur:

Actie

Bedieningspaneel

Weergave

Kookzone kiezen
Vermogen selecteren
Timer selecteren
Tijd verkorten
Tijd verlengen

Op [
Op [
Op [
Op [
Op [

[0]
[1]…[9][P]
Timer [ 00 ] min.
van [ 30 ] tot 29,28,27…
De tijd is verlengd

+
+

] drukken
] drukken
] en [ + ] drukken
] drukken
] drukken

Na een paar seconden stopt het lampje met knipperen. De duur is geactiveerd en het aftellen
begint.
 Timer uitschakelen:
Actie

Bedieningspaneel

Weergave

Kookzone kiezen
Timer selecteren
Timer uitschakelen

Op [
] drukken
Op [ - ] en [ + ] drukken
Op [ - ] drukken

[0]
Resterende tijd
[ 00 ] dan « uit »

Als er meerdere timers in gebruik zijn, hoeft u deze handeling alleen maar een paar keer te
herhalen.
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 Automatisch uitschakelen:
Wanneer de geprogrammeerde bereidingstijd is verstreken, knippert [ 00 ] en hoort u een
geluidssignaal.
Druk op een willekeurige toets om het geluidssignaal en het knipperen uit te schakelen.


Timer als eierwekker:

Actie

Bedieningspaneel

Weergave

Kookplaat inschakelen
Timer selecteren
Tijd verkorten
Tijd verlengen

Op [
] drukken
Op [ - ] en [ + ] drukken
Op [ - ] drukken
Op [ + ] drukken

Kookzones lichten op
[ 00 ] minuten
van [30] tot 29,28,27…
De tijd is verlengd

Na een paar seconden stopt het knipperen van het timerlampje en gaat de kookzoneverlichting
uit.
Wanneer de geprogrammeerde bereidingstijd is verstreken, knippert [ 00 ] en hoort u een
geluidssignaal.
Druk op een willekeurige toets om het geluidssignaal en het knipperen uit te schakelen.

Vergrendelen van de kookplaat
Om een verandering in de kookzone-instelling te vermijden, b.v. bij het reinigen van de glasplaat,
kunnen de bedieningsknoppen (behalve de [
] knop) worden vergrendeld.


Vergrendeling activeren:

Actie

Bedieningspaneel

Weergave

Kookplaat inschakelen
Kookplaat vergrendelen

Op [
] drukken
Tegelijk op [ - ] en rechtsvoor op [
drukken
Op [
] drukken

4 x [ 0 ] of [ H ]
Geen wijziging



]

4x[L]

Vergrendeling uitschakelen:

Actie

Bedieningspaneel

Weergave

Kookplaat inschakelen

Op [

[ L ] op alle indicatoren

] drukken

In de 5 seconden na het inschakelen van de kookplaat:
Vergrendeling uitschakelen Tegelijk op [ - ] en rechtsvoor op [

EKI 8050/4

]

drukken

4 x [ 0 ] of [ H ]

Op [ - ] drukken
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KOOKRICHTLIJNEN
Kookgerei
Geschikte materialen: staal, geëmailleerd staal, gietijzer, roestvrij staal met een magnetische
bodem, aluminium met een magnetische bodem.
Ongeschikte materialen: aluminium en roestvrij staal zonder een magnetische
bodem, koper, messing, glas, steengoed en porselein.
De pannenfabrikanten specificeren of hun producten geschikt zijn voor inductie. Op deze manier
kunt u de geschiktheid van de pannen voor inductie controleren:


Vul het kookgerei met wat water en plaats het op de inductiekookzone. Zet de kookzone op
vermogensniveau [ 9 ]. Dit water moet binnen enkele seconden warm worden.



Houd een magneet tegen de bodem van het kookgerei. Als de magneet eraan blijft
hangen, is het kookgerei geschikt voor inductie.

Sommige pannen kunnen ruis veroorzaken wanneer ze op een inductiekookzone worden geplaatst.
Deze ruis impliceert in geen geval een fout van het apparaat en heeft geen invloed op de werking
ervan.

Grootte kookgerei
De kookzones passen zich, tot een bepaalde limiet, automatisch aan aan de bodemmaat van de
pan. Het kookgerei mag niet kleiner zijn dan een bepaalde bodemdiameter, anders wordt de
inductie niet ingeschakeld.
Centreer de pan altijd in het midden van de kookzone om de beste efficiëntie te bereiken.
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Instellingen
(deze informatie is indicatief)
1 tot 2

Smelten, oplossen, bereiden

Sauzen, boter, chocolade,
gelatine, yoghurt
Rijst, diepvries gerechten,
vis, groente

2 tot 3

Wellen, ontdooien, warm houden

3 tot 4

Stomen, stoven

Vis, groente, fruit

4 tot 5

Stoven, wellen, ontdooien

6 tot 7

Blancheren, sudderen

7 tot 8

Zacht smoren

9

Bakken, blancheren

P

Koken

Vis, groente, pasta, granen,
peulvruchten, diepvries
producten
Vlees, lever, eieren, worst,
goulash, rollade
Vis, schnitzel, braadworst,
spiegeleieren
Biefstuk, omelet,
pannenkoeken, Linzen
Grote hoeveelheden water

REINIGING EN ONDERHOUD
Laat het apparaat afkoelen, er bestaat kans op brandwonden.
Maak de vuile kookplaat altijd regelmatig schoon. Gebruik een vochtige doek en een beetje
reinigingsmiddel.






Om het apparaat te reinigen, moet het zijn uitgeschakeld.
Het reinigen van het apparaat met een stoomreiniger of hogedrukreiniger is om
veiligheidsredenen niet toegestaan.
Gebruik nooit schurende of agressieve reinigingsmiddelen zoals grill- en ovensprays,
vlekken- of roestverwijderaar, schuurmiddelen of sponzen met krassende oppervlakken.
Droog de kookplaat vervolgens af met een schone doek.
Verwijder suiker, plastic of aluminiumfolie onmiddellijk na het uitschakelen van de
kookzones.

EKI 8050/4

Versie NL 08/2018

Pagina 14 van 19

WAT TE DOEN ALS...
[ E4 ] in het display verschijnt:
I) De kookplaat moet opnieuw worden geconfigureerd. Volg de onderstaande instructies:
Voordat u de procedure start:
 Belangrijk: verwijder alle pannen van uw kookplaat
 Pak een pan met een magnetische bodem (diameter > 16 cm)
 De kookplaat moet eerst worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet
 Koppel de verbindingskabel los of schakel de zekering op het bedieningspaneel uit
 Begin met de programmering uiterlijk 2 minuten na het opnieuw inschakelen
 Gebruik de hoofdschakelaar niet.
II) Verwijder de bestaande configuratie
1) Druk op de [ - ] knop en houd deze ingedrukt
2) Met uw andere vinger drukt u één voor één,
tegen de richting van de klok in, op de [ ]
toets (a -> b -> c -> d).
c
b
Een dubbele "piep" betekent dat er een fout
is opgetreden. Start in dit geval opnieuw
d
a
vanaf punt 1.
3) Laat de knop los. Druk vervolgens tegelijkertijd op de knoppen [-] en [+] totdat
knipperende [E] -pictogrammen verschijnen.
4) Wacht tot de [ E ] vast blijven staan
5) [ E ] worden dan automatisch [ C ] symbolen. Het verwijderingsproces is voltooid.
Opmerking: inductiekookplaten met 3 kookzones hebben niet de knop rechts
achter, druk tweemaal op de knop rechtsvoor (a), wat betekent (a -> a -> c -> d).
III) Fase 2 : Herconfiguratie van de kookplaat
1) Pak een pan met een magnetische bodem (diameter > 16 cm)
2) Selecteer een kookzone door op [ O ] te drukken.
3) Plaats de pan op de desbetreffende kookzone.
4) Wacht tot [ C ] verandert in [ - ]. De kookzone is geconfigureerd.
5) Herhaal dit proces voor elke kookzone.
6) De kookzones zijn geconfigureerd, zodra er niets meer wordt weergegeven.
Gebruik dezelfde pan om de volledige configuratie uit te voeren. Tijdens de
configuratie mogen er geen andere pannen op de kookplaat rusten.
 Als de [E4] -indicator blijft staan, neemt u contact op met uw servicedienst.
De kookplaat of de kookzones gaan niet aan:
 De kookplaat is verkeerd aangesloten op het stroomnet.
 De zekering van de huisinstallatie is niet correct geplaatst of defect.
 De kookplaat is vergrendeld.
 De sensortoetsen zijn bedekt met water of vuil.
 Een kookpan of objecten bedekken de knoppen.
Het display toont [ U ]:
 De kookpan is niet op de kookzone geplaatst.
 De kookpan is niet geschikt voor inductie.
 De diameter van deze panbodem is te klein voor deze kookzone.
In de display verschijnt [ C ] :
 De kookplaat bevindt zich in de configuratiemodus. Zie fout [E4].
EKI 8050/4
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Een






kookzone of de hele kookplaat schakelt uit:
De veiligheidsuitschakeling is geactiveerd.
Er is vergeten een kookzone uit te schakelen.
Er zijn verschillende sensorknoppen afgedekt.
De pan is leeg en oververhit.
Door oververhitting wordt de stroom automatisch verlaagd of automatisch
uitgeschakeld.

De koelventilator gaat door na het uitschakelen:
 Dit is geen storing. De ventilator loopt totdat het apparaat is afgekoeld.
 De ventilator schakelt automatisch weer uit.
Display [ L ] :
 Zie het hoofdstuk 'De kookplaat vergrendelen'.
Het display toont [
] of [ Er03 ] :



Een object of vloeistof bedekt de toetsen. De foutmelding verdwijnt zodra de toetsen niet
meer worden afgedekt of worden gereinigd.

Het display toont [ E2 ] of [ E H ] :
 Het bedieningspaneel is oververhit. Verwijder de pan van het bedieningspaneel
en laat de kookplaat afkoelen voordat u hem weer inschakelt.
Het display toont [ E3 ] :
 De pan is niet geschikt, vervang de pan.
Het display toont [ E6 ] :


Defect elektrisch netwerk. Controleer de frequentie en spanning van het elektrische
netwerk.

Het display toont [ E8 ] :


De luchtinlaat van de ventilator is verstopt of geblokkeerd. Blokkade/verstopping verwijderen.

Het display toont [ E C ] :


Fout in de configuratie. Initialiseer de kookplaat opnieuw, zie hoofdstuk '[E 4] in het display
verschijnt'.

Als een van de bovenstaande symptomen aanhoudt, bel dan de servicedienst.

BESCHERMING VAN HET MILIEU



De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en recyclebaar.
Elektrische en elektronische apparaten bevatten nog steeds waardevolle materialen. Ze
bevatten echter ook nog schadelijke stoffen, die nodig zijn voor hun functie en veiligheid.
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Gooi daarom uw oude apparaat in geen geval bij het
restafval.
Gebruik in plaats daarvan het verzamelcentrum dat is
opgezet door uw gemeente voor het retourneren en
recyclen van oude elektrische en elektronische
apparatuur.
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INSTALLATIE-INSTRUCTIES
Montage en aansluiting mogen alleen door een geautoriseerde vakman worden uitgevoerd. De
gebruiker moet ervoor zorgen dat de geldende normen in zijn woonplaats in acht worden
genomen.
Afdichting installatie :
Na het verwijderen van de
beschermfolie (3) de afdichting (2)
op een afstand van 2 mm van de
buitenkant van het glas plakken.
Installatie :














Type

Inbouwmaten

EKI 8050/4

745 x 488 mm

De afstand van de uitsparing tot een muur en/of een meubelstuk moet
minimaal 50 mm zijn.
Dit apparaat is van het type Y voor bescherming tegen brandgevaar. Alleen apparaten van
dit type mogen aan één kant van hoge kasten of wanden worden geïnstalleerd.
Maar aan de andere kant mogen geen meubels of apparaten hoger zijn dan de
kookplaat.
Het werkblad moet worden behandeld met hittebestendige lijm (100°C).
De muurafwerkingsstrips moeten hittebestendig zijn.
De kookplaat mag niet worden geïnstalleerd boven fornuizen zonder ventilatoren,
afwasmachines, was- of droogapparatuur.
Om voldoende ventilatie van de elektronica in de kookplaat te bereiken, is onder de
kookplaat een luchtruimte van 20 mm noodzakelijk.
Als er een lade onder de kookplaat is, mogen er geen ontvlambare objecten, bijv.
spuitbussen, worden bewaard.
De door de fabrikant aangegeven veiligheidsafstand moet worden aangehouden tussen
het apparaat en een afzuigkap. Als deze informatie ontbreekt, moet deze afstand
minimaal 760 mm zijn.
Er moet voor worden gezorgd dat de verbindingskabel van de kookplaat na installatie geen
mechanische belastingen ondervindt, b.v. door een lade.
De snijvlakken moeten worden afgedicht met speciale vernis, siliconenrubber of giethars
om zwelling door vocht te voorkomen. Zorg ervoor dat u de meegeleverde afdichtingstape
zorgvuldig aanbrengt.
OPGELET: Gebruik alleen beschermende roosters die door de fabrikant worden
aangeboden of door hem zijn goedgekeurd voor gebruik met de kookplaat.

EKI 8050/4
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ELEKTRISCHE AANSLUITING






Om het apparaat op het elektriciteitsnet aan te sluiten, dient u gebruik te maken van
een elektricien die de lokale voorschriften van de plaatselijke elektriciteitsbedrijven
exact kent en deze zorgvuldig in acht neemt.
De contactbeveiliging van operationeel geïsoleerde delen moet na installatie zijn verzekerd.
U vindt op het typeplaatje of de vereiste aansluitsgegevens overeenkomen met die van
het netwerk.
Het apparaat moet door scheidingsinrichtingen van het stroomnet kunnen worden
losgekoppeld. In uitgeschakelde toestand moet er een contactopening van 3 mm zijn.
Geschikte scheidingsinrichtingen zijn LS-schakelaars, zekeringen en schakelaars.
De installatie moet worden beveiligd door zekeringen. Elektrische kabels moeten perfect
worden afgedekt door de inbouw.

Let op !
Dit apparaat is alleen ontworpen voor een voeding van 230 V ~ 50/60 Hz.
Altijd de aarde ook aansluiten.
Let op het aansluitschema.
De aansluitdoos bevindt zich aan de onderkant van het apparaat. Om de behuizing te openen,
gebruikt u een schroevendraaier en schuift u deze in de daarvoor bestemde sleuven.
Netwerk

Aansluiting

Diameter

230V~ 50/60Hz

1 Fase + N

3 x 2.5 mm²

400V~ 50/60Hz

2 Fasen + N

4 x 1.5 mm²

Kabel
H 05 VV - F
H 05 RR - F
H 05 VV - F
H 05 RR - F

Zekering
25 A *
16 A *

( * ) volgens EN 60 335-2-6 norm

Aansluiting van de kookplaat:
Gebruik voor de verschillende verbindingsopties de messing bruggen, die zich in de behuizing
bevinden.
Monofase 230V~1P+N
Bevestig een poolverbindingsdraad tussen klem 1 en 2. Bevestig de aarde aan de aardklem,
neutraal naar klem 4, fase L naar klem 1 of 2.
2-fasen 400V~2P+N
Bevestig de aarde aan de aardklem, neutraal naar klem 4, fase L1 naar klem 1 en fase L2
naar klem 2.

Let op! Voer de draden correct in. Draai de schroeven stevig vast.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor incidenten die worden veroorzaakt door
een onjuiste aansluiting of een niet-bestaande of onjuiste aardverbinding.
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GARANTIEBEPALINGEN
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

Deze garantiebepalingen gelden uitsluitend voor de oorspronkelijke koper en voor huishoudelijk gebruik van
het apparaat in Nederland. Bij doorverkoop van gebruiker aan gebruiker vervalt de garantie.
De garantie geldt slechts indien, bij eventueel beroep op de garantiebepalingen, dit garantiebewijs wordt
getoond, samen met de originele aankoopnota.
Geen garantie zal van toepassing zijn op gebreken, veroorzaakt door beschadigingen, ruwe of
onoordeelkundige behandeling, nalatigheid van de gebruiker, het gebruik van het apparaat op een onjuiste
spanning, of gebruik voor een ander doel dan waarvoor het geleverd werd. Er kan ook geen beroep op de
garantie gedaan worden als het typeplaatje met serienummer is veranderd of verwijderd en wanneer door
ondeskundigen aan het apparaat is gewerkt.
Buiten garantie vallen: glas, gloeilampen, kunststof onderdelen of accessoires, draadmanden en/of separatie
schotten, lak- en/of emaille beschadigingen.
De garantie vangt aan op de dag van plaatsing en houdt in:
Twee jaar garantie op het gehele koel-vriesmeubel en de elektrische apparatuur zoals thermostaat,
thermische beveiliging, relais, ventilator, transformator, schakelaar enz, met uitzondering van de onder 4
genoemde onderdelen.
De garantie omvat uitsluitend het vervangen van defecte of beschadigde onderdelen voor zover wij ons
volgens deze garantiebepalingen verantwoordelijk hebben gesteld.
Voorrijdkosten, arbeidsloon, transport- en/of verpakkingskosten, alsmede het transportrisico (voor apparaten
die slechts in onze eigen werkplaats gerepareerd kunnen worden) worden niet door de garantie gedekt en
zijn voor rekening van de gebruiker. Zie ook onze 'servicebepalingen' waarin o.a. de berekening van de
voorrijdkosten en het arbeidsloon worden omschreven.
NB: Reparatiekosten moeten direct voldaan worden. Indien facturering van de monteurskosten wordt verlangd,
zullen deze worden verhoogd met een bepaald bedrag aan administratiekosten.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor werkzaamheden of reparatiekosten, niet in onze opdracht door derden
uitgevoerd en evenmin voor kosten of gevolgen, hoe dan ook, direct of indirect uit een storing, gebrek of
onoordeelkundig gebruik van het apparaat voortvloeiend.
Vervanging van onderdelen verlengt de garantietermijn niet.

EXQUISIT SERVICEBEPALINGEN
1.
2.
3.

4.
5.

Beschadigde apparaten bij ontvangst niet in gebruik nemen maar direct melden bij uw leverancier. Eventuele terugname
van beschadigde, gebruikte apparaten is niet mogelijk.
De eerste 24 maanden na aankoopdatum wordt voor serviceverlening ten aanzien van gevallen, welke onder
deze garantiebepalingen ressorteren, niets in rekening gebracht.
Vanaf twee jaar na de aankoopdatum worden in rekening gebracht:
a. de voorrijdkosten
b. het arbeidsloon
c. alle vervangen onderdelen.
Bij klantenbezoek dienen alle kosten en gebruikte materialen à contant te worden voldaan met inachtname
van het onder de punten 2-4 van de servicebepalingen genoemde, ongeacht de aard der werkzaamheden.
Eventuele toezending van onderdelen geschiedt onder rembours.

Voor service:

Exquisit www.domest.nl – zie service
Tel. 0314 - 362244 (optie 2)
Fax. 0314 - 378232

E-mail: service@domest.nl
Naam/adres/woonplaats koper:
.................................................................................................................................................................……………………………
……………………………………….……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
.....................................................................…..................................................…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…………………..
Importeur:
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DOMEST import - export B.V.
J.F. Kennedylaan 101b NL - 7001 CZ Doetinchem
Tel. 0314 - 362244
Fax 0314 – 378232
E-mail: service@domest.nl
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