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1 GENERELL INFORMASJON

• Les nøye gjennom denne bruksanvisningen. Den 
inneholder informasjon om installasjon, bruk, sikker-
het og vedlikehold som er viktig å sette seg inn i.

• Dette apparatet skal kun brukes i private hushold-
ninger.

• Sjekk tilstanden på apparatet og alt installasjons-
materiell før installasjon. Ta apparatet forsiktig ut av 
emballasjen. Vær forsiktig ved bruk av skarp kniv for 
å åpne emballasjen.

• Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidige 
brukere.

• Avhending av transportemballasje og gammelt ap-
parat. Det nye apparatet er transportert i beskytten-
de emballasje. Alle materialene som er brukt er mil-
jøvennlige og resirkulerbare. Du kan hjelpe oss ved å 
avhende emballasjen på en miljøvennlig måte.

• Gamle apparater er ikke bare verdiløst avfall. Verdi-
fulle råmaterialer kan gjenvinnes ved levere gamle 
apparater til gjenvinning. Dette apparatet samsvarer 
med EU-direktiv 2002/96/EF om kasserte elektriske 
og elektroniske produkter (WEEE). Ta kontakt med 
din forhandler eller lokale myndigheter for informa-
sjon om avhending.

Denne bruksanvisningen gjør bruk av ulike symboler. 
Betydningen av disse symbolene er beskrevet neden-
for.

Symbol Betydning Handling

Indikasjon Forklaring av en indi-
kator på apparatet

Advarsel Dette symbolet indi-
kerer viktig informas-
jon eller en farlig situ-
asjon.

Følg informasjonen for å unngå personskader og ma-
terielle skader.

2. SIKKERHET

2.1 Forholdsregler før bruk

• Fjern alt etiketter og pålimt film fra den keramiske 
overflaten.

• Ikke gjør endringer på apparatet.
• Kokeplaten kan ikke brukes som frittstående eller 

som arbeidsflate.
• Apparatet må jordes og kobles i samsvar med lokale 

forskrifter.
• Ikke bruk skjøteledning.

2.2 Bruk av apparatet

•  Før førstegangs bruk må koketoppen rengjøres 
med en fuktig klut og deretter tørkes av grundig. Ikke 
bruk rengjøringsmidler som kan føre til at glassover-
flaten blir blålig.

• Metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk 
må ikke legges på koketoppen fordi de kan bli var-
me.

• Sørg for at ingen ledninger for fastmonterte eller løse 
apparater kommer i kontakt med glassplaten eller 
varme panner.

• Dekk aldri til apparatet med en duk eller beskyttel-
sesplate. Disse kan bli meget varme og antenne.

• Slå av kokesonene etter bruk.
• Hold et øye med maten når du bruker fett eller olje: 

dette kan fort antenne.
• Magnetiske gjenstander (kredittkort, disketter, kal-

kulatorer) bør ikke plasseres i nærheten av apparatet 
når det er påslått.

• Vær forsiktig så du ikke brenner deg under eller etter 
bruk av apparatet.

• Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og per-
soner med redusert fysiske, sensoriske eller menta-
le evner eller mangel på erfaring og kunnskaper, så 
sant de holdes under tilsyn og gis veiledning eller 
instruksjoner angående bruken av apparatet på en 
trygg måte og er innforstått med farene som er in-
volvert.

• Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn 
med mindre de er under tilsyn.

2.3 Forholdsregler for å unngå skader på apparatet

• Uemaljerte pannebunner eller skadde gryter (ue-
maljerte støpejernsgryter) kan skade den keramiske 
glassflaten. 

• Sand eller andre slipende materialer kan skade den 
keramiske glassflaten.

• Unngå at selv små gjenstander faller ned på kom-
fyrtoppen.

• Pass på å ikke slå panner på kantene av glasset. 
• Påse at ventilasjonen i apparatet fungerer i henhold 

til produsentens instruksjoner.
• Ikke plasser eller la tomme panner bli værende ko-

ketoppen.
• Sukker, syntetiske materialer eller aluminiumsfolie 

må ikke komme i kontakt med kokesonene. Dette 
kan føre til brudd eller andre forandringer i den kera-
miske glassflaten ved avkjøling. Hvis dette skjer, slå 
av apparatet og fjern dem umiddelbart fra den varme 
kokesonen (vær forsiktig så du ikke brenner deg). 

• ADVARSEL: Brannfare: Ikke oppbevar gjenstander 
på kokeflaten. 

• Plasser aldri noe varmt på betjeningspanelet.
• Hvis det er en skuff under det nedfelte apparatet, må 

du sjekke at avstanden mellom innholdet i skuffen 
og den nedfelte delen av apparatet er tilstrekkelig 
(2 cm). Dette er nødvendig for å få tilstrekkelig med 
ventilasjon. 

• Plasser aldri brennbare gjenstander (f.eks. spraybok-
ser) i skuffen som er under koketoppen. Bestikkskuf-
fer må være varmebestandige.

2.4 Forholdsregler ved feil på apparatet

• Hvis det oppdages feil, slå av apparatet og koble 
fra strøm.

• Hvis det er sprekker keramiske glassflaten eller den 

1 ALLMÄN INFORMATION

2 SÄKERHET

•	 Denna apparat skall endast användas i privata 
hushåll. 

•	 Kontrollera apparatens skick och läs allt installati-
onsmaterial före installationen. Avlägsna varsamt 
apparaten från dess emballage. Var varsam vid 
användning av vass kniv för att öppna emballaget. 

•	 Spara den här bruksanvisningen till framtida ägare.
•	 Avfallshantering av transportemballage och den 

gamla apparaten. Den nya apparaten transporteras 
i skyddsförpackningar. Allt material som används är 
miljövänligt och återvinningsbart. Du kan hjälpa oss 
genom att kassera förpackningen på ett miljövänligt 
sätt.

•	 Gamla apparater är inte värdelöst avfall. Värdefulla 
råmaterial kan återvinnas om man lämnar in den 
för återvinning. Den här apparaten uppfyller EU 
direktivet	2002/96/EC	om	kasserade	elektriska	och	
elektroniska produkter (WEEE). Kontakta din åter-
försäljare eller lokala myndigheter för information om 
bortskaffande.	

I den här manualen används en mängd olika symboler. 
Beskrivningen	av	dessa	symboler	finns	här	nedan.

Följ noggrant anvisningarna för att undvika person och 
materialskada.

2.1 Försiktighetsåtgärder före användning

2.2 Användning apparaten

Var försiktig så de inte bränner dig under eller efter 
användning av apparaten.

Var noga med att inga ledningar för fastmonterade 
eller lösa apparater kommer i kontakt med glasskivan 
eller varma pannor.
Täck aldrig över apparaten med en duk eller en 
skyddsskiva. De kan bli mycket varma och antända.
Stäng av kokzonerna efter användning.
Håll ett öga på maten när du använder fett eller olja. 
Detta kan snabbt antändas. 
Magnetiska objekt (kreditkort, disketter, miniräknare) 
bör inte placeras i närheten av apparaten när den är 
påslagen.

Den här apparaten kan användas av barn, 8 år och 
äldre och av personer med nedsatt känsel, fysik eller 
mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kun-
skap så länge de är under tillsyn och får vägledning 
eller instruktioner angående användandet av appara-
ten på ett säkert sett och att de förstår farorna som 
kan uppstå.
Rengöring och underhåll bör ej utföras av barn om de 
inte är under tillsyn.

•	 Ta	bort	alla	etiketter	och	pålimmad	film	från	den	
keramiska ytan. 

•	 Utför inga ändringar på apparaten.
•	 Spishällen kan inte användas fristående eller som en 

arbetsyta.
•	 Apparaten måste vara jordad och kopplas i samför-

stånd med lokala förordningar. 
•	 Använd inte en förlängningssladd.

2.3 Försiktighetsåtgärder  för att förebygga skador på 
apparaten

2.4 Försiktighetsåtgärder vid fel på apparaten

Pannbottnar som saknar emaljering eller skadade 
grytor (saknar emalj gjutjärnsgrytor) kan skada den 
keramiska glasytan. 
Sand eller andra slipande material kan skada den kera-
miska glasytan.
Undvik att även små föremål faller ned på spishällen.
Var uppmärksam så du inte slår i glasets kanter med 
pannorna. 
Försäkra dig om att ventilationen i apparaten fungerar i 
enlighet med tillverkarens instruktioner.
Placera eller lämna inte tomma pannor på spishällen.
Socker, syntetiska material eller aluminiumfolie får inte 
komma i kontakt med kokzonerna. Detta kan resultera 
i skador eller andra förändringar när glasytan svalnar. 
Om detta skulle hända, stäng av apparaten och ta bort 
dem omedelbart från kokzonen (var försiktig så att du 
inte bränner dig).
VARNING: Brandfara: Förvara inte föremål på matlag-
ningsytan.
Placera aldrig något som är varmt på kontrollpanelen. 
Om	det	finns	en	låda	under	den	försänkta	apparaten,	
kontrollera att avståndet mellan lådans innehåll och 
den försänkta delen av apparaten är tillräckligt (2 cm). 
Detta är nödvändigt för att få tillräcklig ventilation.

Förvara aldrig brandfarliga objekt (så som spraybur-
kar) I lådan under spishällen. Besticklådor måste vara 
värmebeständiga. 

Om fel upptäcks, stäng av apparaten och koppla bort 
den från strömmen.
Ifall	det	finns	sprickor	på	glasytan	eller	om	den	blir	
krossad, koppla från apparaten och kontakta kund-
tjänst.

Symbol Menande Åtgärd

Läs

Varning

Läs anvisningarna 
noggrant

Denna symbol 
indikerar en farlig 
situation
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blir knust, må du koble fra apparatet og ta kontakt 
med kundeservice.

• Reparasjon må gjøres av kompetent personell. Du 
må ikke åpne apparatet på egenhånd.

• ADVARSEL: Hvis overflaten er sprukket, må du slå 
av apparatet for å unngå fare for elektrisk støt.

2.5 Andre forholdsregler

• Påse at en panne alltid står midt på kokesonen.  
Pannebunnen må dekke så mye som mulig av 
kokesonen. 

• For dem som bruker pacemaker, kan magnetfel-
tet påvirke pacemakerens funksjon.  Vi anbefaler å 
snakke med forhandler eller lege for mer informas-
jon. 

• Ikke bruk beholdere av aluminium eller syntetiske 
materialer.  Disse kan smelte på varme kokesoner.

• Du må ALDRI prøve å slukke en brann med vann, 
men du må slå av apparatet og deretter dekke over 
flammene med f.eks. et lokk eller et brannteppe.

 Bruk av panner av dårlig kvalitet eller adapterplate 
for bruk av panner som ikke er magnetiske, vil ugyl-
diggjøre garantien. I så tilfelle påtar produsenten seg 
intet ansvar for eventuelle skader på koketoppen og/
eller omkringliggende elementer.

3 BESKRIVELSE AV APPARATET

Enheten er en induksjonstopp med integrert avtrekks-
vifte. Induksjonstoppen har fire kokesoner og et av-
trekkstårn for å suge ut matosen midt på induksjons-
toppen.

Kokeplatene og avtrekksviften betjenes hver for seg. 
Instruksjoner for bruken av enheten finnes senere i 
denne bruksanvisningen.

3.1 Tekniske spesifikasjoner

Type 1811-001
Total effekt 7400 W
Energiforbruk for koketoppen 
EChob**

187,4 Wt/kg

Kokesone 220 x 180 mm
Minimum deteksjon Ø 100 mm
Nominelt nivå* 2100 W
Effektnivå* 2600 W
Super Power-nivå* 3700 W

Panner** Ø 150 mm
Energiforbruk ECcw** 182,8 Wt/kg
Panner** Ø 180 mm
Energiforbruk ECcw** 190,6 Wt/kg
Panner** Ø 210 mm (x2)
Energiforbruk ECcw** 188,1 Wt/kg

* Oppgitt effekt kan endres i henhold til dimensjonene 
og materialet i pannen.
** Beregnet i henhold til metode for ytelsesmåling (EN 
60350-2).

3.2 Induksjonsprinsippet

Det er en induksjonsspole under hver kokesone. Når 
den slås på, genererer den et variabelt elektromag-
netisk felt som frembringer induktive strømmer i den 
ferromagnetiske bunnplaten i pannen. Resultatet er at 
pannen som står på kokesonen blir varmet opp.
Det må kun brukes følgende type panner:
• Ferromagnetiske panner (kan sjekkes ved å feste en 

magnet til bunnen): Støpejernspanner og stålpanner, 
emaljerte panner, panner i rustfritt stål med ferro-
magnetisk bunn...

• Kan ikke brukes: Kopper, rent rustfritt stål, alumi-
nium, glass, tre, keramikk, steintøy...

Induksjonssonen tilpasser seg automatisk størrelsen 
på pannen. Hvis pannen er for liten i diameter, vil den 
ikke bli oppvarmet. Grensen for diameter varierer i hen-
hold til diameteren på de ulike kokesonene.
Hvis pannen ikke er laget for induksjonsplate, viser dis-
playet [U].

3.3 Støy ved bruk av induksjon

Ved bruk av en induksjonstopp kan kan det oppstå uli-
ke lyder. Disse lydene avhenger av konstruksjonen og 
materialene i pannebunnen.

Summing
Dette oppstår ved tilberedning ved høy effekt, og er 
forårsaket av energimengden som overføres fra koke-
platen til pannen. 
Støyen forsvinner eller blir svakere når kokeplaten set-
tes til en lavere styrke.

Ujevnt støy
Dette oppstår når en panne består av flere lag av ulike 
materialer.
Støyen er forårsaket av vibrasjoner i områdene hvor de 
ulike materiallagene berører hverandre.

Plystrelyder
Dette oppstår vanligvis ved tilberedning med panner 
som består av flere lag av ulike materialer, og når to 
tilstøtende kokesoner brukes samtidig på maks styrke. 
Plystrelyden forsvinner eller blir svakere når kokeplaten 
settes til en lavere styrke.

Klikking
Ved lavere styrke kan det høres klikkelyder fra de elek-
troniske bryterne.

During
Når viften slås på kan det høres en durelyd. Viften kjøler 
ned elektronikken ved intensiv bruk av kokeplaten. Når 
temperaturen er for høy, vil viften fortsette å gå etter at 
kokeplaten er slått av.

Reparation måste utföras av en fackman. Öppna inte 
apparaten på egenhand.
VARNING: Om ytan spricker, stäng av apparaten för 
att undvika elektriska stötar. 

2.5 Andra försiktighetsåtgärder

Se till så att pannan alltid är i mitten av kokzonen. 

För de personer som använder en pacemaker, mag-
netfältet kan påverka pacemakerns funktionalitet. Vi 
rekommenderar att man talar med sin återförsäljare 
eller doktor för mer information.
Använd inte behållare av aluminium eller syntetiska 
material. Dessa kan smälta på kokzonerna. 
Du skall ALDRIG försöka släcka en eld med vatten, 
du behöver stänga av apparaten och sedan täcka 
lågorna	med	t.ex	en	brandfilt	eller	duk.	

          Användande av pannor av dålig kvalité eller 
adapterpannor för pannor som inte är magnetiska 
kommer att göra garantin ogiltig. I dessa fall så åtar 
sig tillverkaren inget ansvar för skador på spishällen 
eller omkringliggande element.

3 BESKRIVNING AV APPARATEN 

Enheten	är	en	induktionshäll	med	integrerad	fläkt.	
Induktionshällen	har	fyra	kokzoner	och	ett	fläkttorn	
för att suga ut matoset mitt i induktionshällen. 

Värmeplattorna	och	fläkten	drivs	separat.	Instruktio-
ner	för	hur	man	använder	enheten	finns	längre	fram	i	
den här manualen.

3.1 Teknisk specifikation

3.2 Induktionsprincipen 
Det	finns	en	induktionsspole	under	varje	kokzon.	När	
den är påslagen genererar den ett variabelt elektro-
magnetiskt fält som producerar induktiva strömmar i 
pannans ferromagnetiska bottenplatta. Resultatet är 
att pannan som är placerad på kokzonen värms upp.
Endast de följande typerna av pannor får användas:

Ferromagnetiska pannor (kan kontrolleras genom att 
fästa en magnet på pannans undersida): Gjutjärns-
pannor och stålpannor, emaljerade pannor, rostfria 
pannor med ferromagnetisk botten…
Kan inte användas: koppar, rent rostfritt stål, Alumi-
nium, glas, trä, keramik, stengods ... 

Induktionszonen anpassar sig automatiskt till pann-
ans storlek. Om pannan är för liten i diameter så blir 
den inte uppvärmd. Diametergränsen varierar bero-
ende på de olika kokzonernas diameter. Om pannan 
inte är gjord för användning med induktionshäll, visar 
displayen [U].

3.3 Ljud vid användning av induktion

Vid användning av en induktionshäll kan det uppstå 
olika ljud. Dessa ljud beror på pannans konstruktion 
och material.

Surrande
Detta	uppstår	vid	tillagning	vid	hög	effekt	och	orsa-
kas av den mängd energi som överförs från hällen 
till pannan. Surrandet försvinner eller blir svagare när 
hällen är inställd på en lägre styrka. 

Ojämnt ljud 
Detta	kan	ske	när	en	panna	består	av	flera	lager	av	
olika material. Oljudet orsakas av vibrationer i de 
områden där de olika materiallagren berör varandra.

Visslande
Visslande ljud brukar uppstå vid tillagning med 
pannor	som	består	av	flera	lager	av	olika	material	
och när två närliggande kokzoner används samtidigt 
med maximal styrka. Det visslande ljudet försvinner 
eller blir svagare när hällen är inställd på en lägre 
styrka. 

Klickande ljud
När hällen är inställd på lägre styrka kan det uppstå 
klickljud från strömbrytarna. 

Hummande
När	fläkten	är	påslagen	kan	det	höras	ett	humman-
de. Fläkten kyler elektroniken vid intensiv använd-
ning av hällen. Om temperaturen blir för hög, fortsät-
ter	fläkten	gå	efter	att	hällen	är	avstängd.

Typ 1811-001
Total	effekt
Spishällens energiför-
brukning	EChob**

Kokzon
Minsta detektering
Nominell	nivå	*
Effektnivå	*
Super	Power-nivå	*

Pannor	**
Energiförbrukning	ECcw	**
Pannor	**
Energiförbrukning	ECcw	**
Pannor	**
Energiförbrukning	ECcw	**

7400	W
187,4	Wt/kg

220	x	180	mm
Ø	=	100	mm
2100	W
2600	W
3700	W

Ø	=	150	mm
182,8	Wt/kg

190,6	Wt/kg

188,1	Wt/kg

Ø	=	180	mm

Ø	=	210	mm	(x2)

*	Den	angivna	effekten	kan	ändras	beroende	på	
pannans dimensioner och material.
**	Beräknad	enligt	metoden	för	prestandamätning	
(EN	60350-2).	
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3.4 Oversikt over apparatet

1

2

35

6

5

4

7

1  Induksjonstopp
2  Avtrekkstårn
3  Ventilbetjening
4  Bruk av kokeplaten
5  Bruk av kokesonene
6  Bruk av avtrekksviften
7  Fettfiltre (i avtrekkstårnet)

 
3.5 Betjeningspanel

11

12 10 6 3 1 2

4

57 8 9

1  På/av-knapp for kokeplate
2  Stop&Go-knapp
3  Låseknapp
4  Tidsurknapp
5  Tidsurvisning
6  Sone for betjening av glidebryter og tidsur (fremre 

sone)
7  Styrkenivåindikator
8  Brolampe
9  Tidsurlampe

10  "Holde varm"-knapp
11  "Holde varm"-lamper
12  Betjening av bakre kokesone 

1 2 3 4

5

6 7

1  Slå på og av, etterkjøringstid
2  Redusere styrken på avtrekksviften

3  Øke styrken på avtrekksviften
4  Avtrekkstårn i lav posisjon
5  Indikator for styrke på avtrekksvifte
6  Indikator for rengjøring av fettfilter
7  Indikator for rengjøring av resirkulasjonsfilter

4 BRUK AV ENHETEN

4.1 Berøringsknapper

Den keramiske koketoppen er utstyrt med elektronisk 
betjening med sensitive berøringsknapper. Når du tryk-
ker på en knapp med fingeren, aktiveres korresponde-
rende funksjon. Dette bekreftes med et lys, en bokstav 
eller et tall i displayet og/eller en pipelyd.

 Generelt trykkes bare én knapp ned om gangen.

For å velge styrke med glidebryteren, skyver du finge-
ren i "SLIDER"-feltet. Du kan angi styrken direkte ved 
å trykke på ønsket nivå med fingeren.

4.2 Bruk av kokeplaten

4.2.1 Slå på og av

Slå på/av koketoppen:

Handling Betjeningspanel Display
For å star-
te 

trykk på [0/I] [ 0 ]

For å stoppe trykk på [0/I] ingenting el-
ler [ H ]

Slå på/av en kokesone:

Handling Betjeningspanel Display
For å stille 
inn 

skyv "SLIDER"-feltet [ 0 ] til [ 9 ]

(justering av 
styrke)

til høyre eller venstre

For å stoppe skyv til [ 0 ] i "SLI-
DER"-feltet

[ 0 ] eller [ 
H ]

Hvis det ikke blir gjort innen 20 sekunders, går systemet 
i ventemodus.

4.2.2 Pannedeteksjon

Pannedeteksjon sørger for god sikkerhet. Induksjonen 
virker ikke:
• Hvis det ikke er noen panne på kokesonen, eller hvis 

pannen ikke er beregnet for induksjon. I dette tilfel-
let kan ikke styrken økes, og displayet viser [ U ]. 
Dette symbolet forsvinner når det settes en panne 
på kokesonen.

3.4 Översikt över apparaten 

3.5 Kontrollpanel

4.1 Touchknappar

4 ANVÄNDNING AV APPARATEN

Den keramiska hällen är utrustad med en elektronisk 
funktion med känsliga touchknappar. När du trycker 
på	en	knapp	med	ditt	finger	aktiveras	motsvarande	
funktion. Detta bekräftas av ett ljus, en bokstav eller 
ett	nummer	på	displayen	och	/	eller	ett	pipljud.

Tryck i allmänhet bara på en knapp i taget.

För	att	välja	styrka	med	sliderknappen,	för	du	fingret	
över ”SLIDER” -fältet. Du kan ställa in den önskade 
styrkan direkt genom att trycka på önskad nivå med 
fingret..

4.2 Användning av spishällen

4.2.1 Slå på och av

Slå	på/av	spishällen:

Slå	på/av	en	kokzon:

Om	detta	inte	görs	inom	20	sekunder	så	går	
systemet i standby läge.

4.2.2 “Pan detection”
“Pan detection” möjliggör god säkerhet. Induktionen 
fungerar inte: 

Ifall	den	inte	finns	en	panna	placerad	på	hällen	
eller om pannan inte är ämnad för användning med 
induktion. I det här fallet kan styrkan inte höjas och 
displayen visar [ U]. Den här symbolen försvinner när 
det placeras en panna på kokzonen. 

Induktionshäll
Fläkttårn
Ventilfunktionen
Användning av hällen
Användning av kokzoner
Användning	av	fläkten
Fettfilter	(i	fläkttårnet)

På/av	knapp
Stop & Go knapp
Låsknappen
Timerknappen
Timer
Zon för glider ock timer (fremra zon)

Effektindikatorn
Brolampa
Timerlampa
”Keep warm” knapp
”Keep warm” lampor
Kontroll av bakre kokzon

Öka	fläktens	styrka
Fläkttårn i låg posision
Indikator	för	fläktens	styrka
Indikator	för	rengöring	av	fettfilter
Indikator	för	rengöring	av	resirculasionsfilter

Handling  Kontrollpanel  Display

Handling  Kontrollpanel  Display

För at starta

För at stoppa

Tryck	(0/1)

Tryck	(0/1)

(0)

Inget eller H

För att ställa 
in
(Justering av 
styrka)
För at stoppa

För ”SLIDER” fältet

Till höger eller vänster

För	”SLIDER”	fältet	till	0

(0-9)

(0	eller	H)
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• Hvis pannen fjernes fra kokesonen, deaktiveres so-
nen. Displayet viser [ U ]. Symbolet [ U ] forsvinner 
når det settes en panne tilbake på kokesonen. Opp-
varmingen fortsetter med tidligere valgt styrke.

Etter bruk må varmeelementet slås av. Ikke la pannede-
teksjon [ U ] forbli aktiv.

4.2.3 Indikator for restvarme

Etter at en kokesone eller hele koketoppen er slått av, 
er kokesonene fortsatt varme, og er indikert ved at dis-
playet viser [ H ].
Symbolet [ H ] forsvinner når kokesonene kan berøres 
uten fare for å brenne seg.
Dersom lampene for restvarme lyser, må du ikke berø-
re kokesonene og ikke plassere noen varmefølsomme 
gjenstander på dem. Dette kan føre til brann eller at du 
brenner deg.

4.2.4 Power og Super Power-funksjon

Power [ P ] og Super Power [  ]gir ekstra effekt til 
valgt kokesone.
Når denne funksjonen er aktivert, vil kokesonene ope-
rere ved høy effekt i 10 minutter.
Funksjonen kan for eksempel brukes til hurtig oppvar-
ming av større mengder vann, som ved tilberedning av 
pasta.

Starte/stoppe Power:

Handling Betjeningspanel Display
Starte 
Power-funk-
sjonen:

Skyv "SLIDER"-feltet til 
maks eller trykk direk-
te på enden av "SLI-
DER"-feltet

[ P ]

Stoppe 
Power-funk-
sjonen

Skyv "SLIDER"-feltet [ 9 ] til [ 0 ]

Starte/stoppe Super Power:

Handling Betjeningspanel Display
Starte 
Power-funk-
sjonen:

Skyv "SLIDER"-feltet til 
maks eller trykk direk-
te på enden av "SLI-
DER"-feltet

[ P ]

Starte Super 
Power-funk-
sjonen

Trykk på [P]-knap-
pen 

[  og P ] 

Stoppe 
Super 
Power-funk-
sjonen

Skyv "SLIDER"-feltet [ P ] til [ 0 ]

Stoppe 
Power-funk-
sjonen

Skyv "SLIDER"-feltet [ 9 ] til [ 0 ]

Effektstyring:
Koketoppen er delt i 2 separate sett med kokesoner, 
der hvert sett har en maks effekt.

Hvis valgt styrke for begge sonene overstiger maks 
mulig effekt, vil effektstyringsfunksjonen automatisk 
redusere styrken for én av disse sonene. Displayet for 
denne sonen begynner å blinke, styrken blir deretter 
automatisk redusert til høyest mulig nivå.

Valgt kokeso-
ne

Den andre kokesonen:
(eksempel: styrkenivå 9)

[ P ] 
vises

[ 9 ] endres til [ 8 ] og blinker

Det er mulig å aktivere booster-funksjonen (eller dobbel 
booster) på flere kokesoner samtidig. I så tilfelle må so-
nene brukes parallelt (A-B).

4.2.5 Tidsur

Tidsuret kan brukes samtidig med alle kokesonene, og 
med forskjellig tidsinnstilling (fra 0 til 999 minutter) for 
hver enkelt kokesone.

Innstilling og endring av tidsur:

Handling Betjeningspanel Display
Velg styrke skyv "SLIDER"-feltet [ 1 ] til [ P ]
Stile inn 
tidsuret

Trykk samtidig på [ - ] og 
[ + ] til ønsket tid vises

Tidsurdis-
play på 

Redusere 
tiden

Trykk på [ - ] på tidsuret [ 60 ] til 59, 
58...

Øke 
tiden 

Trykk på [ + ] på tidsuret Øke tiden

Etter noen sekunder, stopper displayet [min] å blinke. 
Tidsinnstillingen er bekreftet og nedtellingen starter.

Stoppe tidsuret:

Handling Betjeningspanel Display
Velg tidsur Trykk samtidig på [ - ] og [ 

+ ] til ønsket tid vises
T idsu rd i s -
play på

Stoppe ti-
den

Trykk på [ - ] på tidsuret [ 000 ]

Hvis det brukes flere tidsur, må prosedyren gjøres for 
alle tidsurene.

Eggklokke:
Eggklokken er en egen funksjon. Den stopper så snart 
en kokesone slås på. Hvis eggklokken er på og koke-
toppen er slått av, fortsetter tidsuret til tiden er utløpt.

Om pannan är borttagen från kokzonen, kommer 
den här zonen att avaktiveras. Displayen visar [U]. 
Symbolen [U] försvinner när en panna sätts tillbaka 
på kokzonen. Uppvärmningen fortsätter med den 
tidigare	inställda	effekten.

Värmeelementet måste stängas av efter tillagning. 
Låt inte “Pan detection” [U] förbli aktiv.

4.2.3 Indikator för restvärme
När en kokzon eller hela hällen är avstängd, så 
varnar kokzonerna fortfarande, vilket indikeras på 
displayen med [H]. Symbolen [H] försvinner när 
kokzonerna	kan	röras	utan	att	det	finns	någon	risk	
för att du bränner dig.

Om indikatorlamporna för restvärme tänds, får 
kokzonerna inte röras och inga värmekänsliga före-
mål får placeras på dem. Detta kan leda till en brand 
eller att du bränner dig.

4.2.4 Power och Super Power-funktion 
Power	[	P	]	och	Super	Power	[	]	ger	extra	effekt	till	
vald kokzon. När denna funktion är vald så kommer 
kokzonen	att	ha	en	högre	effekt	i	10	minuter.	
Funktionen kan till exempel användas för snabb 
uppvärmning för större mängder vatten, som till 
exempel när man kokar pasta.

Start/stopp	Power:	

Start/stopp	Super	Power:	

Om den valda uppvärmningen för båda zoner till-
sammans	är	mer	än	den	maximalt	möjliga	effekten,	
reducerar strömhanteringsfunktionen automatiskt 
effekten	för	en	av	dessa	zoner.	Displayen	för	den	
aktuella zonen börjar blinka och styrkan blir automa-
tiskt	justerad	till	högsta	möjliga	effekt.

Det är möjligt att aktivera booster-funktionen (eller 
dubbel	booster)	på	flera	kokzoner	samtidigt.	Om	så	
är fallet måste zonerna användas parallellt (A-B).

4.2.5 Timer 
Timern kan användas för alla kokzoner, med indivi-
duell	tidsjustering	(från	0	till	999	minuter)	för	varje	
individuell kokzon.

Inställning och ändring av timer: 

Efter några sekunder slutar displayen (min) att blinka. 
Tidsinställningen bekräftas och nedräkningen startar.

Stoppa timern: 

Om	flera	timers	används,	måste	proceduren	användas	
för alla timers

Äggklocka:
Äggklockan är en egen funktion. Den stannar så snart en 
kokzon är påslagen. Om äggklockan stängs av fortsätter 
timern tills tiden är slut.

Handling             Kontrollpanel          Display

Handling             Kontrollpanel          Display

Handling             Kontrollpanel          Display

Handling             Kontrollpanel          Display

Starta Po-
werfunktion

Stoppa Po-
werfunktion

(P)

(0-9)

Starta Power 
funktion

Starta Super 
Power funk-
tion
Stoppa Su-
per Power-
funktion

Stoppa Po-
werfunktion

(P)

P)

(P)	til	(0)

(9)	til	(0)

För “SLIDER”-fältet till 
max eller tryck direkt på 
slutet på ”SLIDER” -fältet

För “SLIDER”-fältet.

För “SLIDER”-fältet till 
max eller tryck direkt på 
slutet på ”SLIDER” -fältet

För “SLIDER”-fältet.

Tryck P-knappen

För “SLIDER”-fältet.

Effektjustering:
Hällen är uppdelad i två separata grupper av kokzo-
ner,	med	en	maxeffekt	för	varje	grupp.

Välj kokzon              Den andra kokzonen: 
  (exempel: styrkenivå 9) 

(P) visast (9) ändras til (8) ock blinkar

Välj styrka

Ställ in timer 

Minska tiden

Ôka tiden

För “SLIDER”-fältet.
Tryck samtidigt på  [ - ] ock [ + ] 
tills den önskade tiden visas

Tryck [ - ] på timern

Tryck [ + ] på timern

(1) til (P)

Timer display 
på
(60)	til	59,58..

Ôka tiden

Välj timer

Stoppa tiden

Tryck samtidigt på  [ - ] ock [ + ] 
tills den önskade tiden visas

Tryck [ - ] på timern (000)

Timer display 
på
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Handling Betjeningspanel Display
Aktivere 
koketop-
pen 

trykk på displayet [ 0/I ] [ 0 ]

Velg tids-
ur 

Trykk på [ - ] og [ + ] 
samtidig på tidsuret

[ 000 ]

Redusere 
tiden

Trykk på [ - ] på tidsuret [ 60 ] til 59, 
58...

Øke 
tiden 

Trykk på [ + ] på tidsuret Øke tiden

Automatisk stopp etter endt tilberedningstid:
Så snart den innstilte tilberedningstiden har utløpt, blin-
ker tidsuret med [ 000 ] og det høres en lyd.
For å stoppe lyden og blinkingen, trykk på knappene 
[ - ] og [ + ].

4.2.6 Automatisk starteffekt

Alle kokesonene er utstyrt med en en automatisk star-
teffektfunksjon. Kokesonen starter ved full styrke, og 
vil etter en viss tid redusere styrken til nivået som ble 
valgt.

Slå på:

Handling Betjeningspanel Display
Valg av 
styrke (for 
eksempel 
"7")

skyv "SLIDER"-feltet til 
[7] og hold 3 sek.

[ 7 ] blinker 
med [ A ]

Slå av automatisk starteffektfunksjon:

Handling Betjeningspanel Display
Valg av Po-
wer-nivå

skyv "SLIDER"-feltet [ 0 ] til [ 9 ]

4.2.7 Stop&Go-funksjon

Denne funksjonen deaktiverer hele koketoppen midler-
tidig, og starter på nytt med de samme innstillingene 
som før.

Starte eller stoppe pausefunksjonen:

Handling Betjeningspanel Display
Sette på 
pause

trykk på [ II ] [ II ] og lam-
pen lyser

Avbryte 
pause

trykk på [ II ]

Trykk på det animerte 
"SLIDER"-feltet

"SLIDER" 
animert
tidligere 
innstillinger

4.2.8 Sist brukte innstillinger

Når du har slått av koketoppen (0/I), er det mulig å hen-
te tilbake de sist brukte innstillingene.
• tilberedningsstadier for alle kokesonene (booster)
• minutter og sekunder for programmert kokesonere-

laterte tidsur
• "Holde varm"-funksjon
• Starteffektfunksjon

Hente frem siste innstilt styrke:
• Trykk på [0/I]
• Trykk deretter på [ II ] før lampen slutter å blinke.
De siste innstillingene er aktive.

4.2.9 "Hold varm"-funksjon

Denne funksjonen gjør at temperaturen når hhv. 42,   70 
eller 94 °C, og holdes ved ønsket nivå.
Således vil man unngå at maten koker over eller at ma-
ten brennes.

Starte "holde varm"-funksjonen:

Handling Betjeningspanel Display
42 °C for å 
koble inn

Trykk 1 gang på [Holde 
varm]-knappen

[ U ] og [  ]

70°C for å 
koble inn

Trykk 2 ganger på [Holde 
varm]-knappen 

[ U ] og [  ]

94°C for å 
koble inn

Trykk 3 ganger på [Holde 
varm]-knappen

[ U ] og 
lampe [  ]

For å stoppe Skyv "SLIDER"-feltet 
eller trykk på [Holde 
varm]-knappen frem til [ 
0 ] 

[ 0 ] til [ 9 ]
[ 0 ]

Maks tid for å holde varmen er 2 timer.

4.2.10 Bro og automatisk brofunksjon

Med denne funksjonen kan det brukes 2 kokesoner 
samtidig, som om det skulle vært én enkelt kokesone. 
Booster-funksjonen brukes på venstre og høyre sone i 
denne modusen.

Handling Betjeningspanel Display
Aktivere ko-
ketoppen

Trykk på displayet [ 0/I ] [ 0 ]

Starte 
brofunksjo-
nen

Trykk samtidig på [Holde 
varm]-knappen på de to 
kokesonene

[ 0 ] og [  ]

Øke bro-
styrken

Skyv "SLIDER"-feltet 
som angir styrke

[ 1 til 9 ]

Stoppe 
brofunksjo-
nen

Trykk samtidig på [Holde 
varm]-knappen på de to 
kokesonene

[ 0 ]

4.2.11 Grillfunksjon

Denne funksjonen muliggjør for optimal bruk av grillpla-
ten ved å kombinere to soner ved egnet effekt.

Handling Betjeningspanel Display
Aktivere ko-
ketoppen

Trykk på displayet [ 0/I ], 
sett grillplaten på de to 
sonene som skal brukes

[ 0 ]
[  ] blinker

Starte grill-
funksjonen

Trykk samtidig på 
[SLIDER]-feltet på de to 
kokesonene

[  ]

Øke grill-
styrke

Skyv "SLIDER"-feltet 
som angir styrke

styrke på 
glidebryte-
ren

Stoppe grill-
funksjonen

Trykk samtidig på 
[SLIDER]-feltet på de to 
kokesonene

[ 0 ]

Automatisk stopp efter tillagningen är klar: 
Så snart den inställda tillagningstiden är slut, blinkar 
timern	med	[000]	och	ett	ljud	kommer	att	höras.	För	att	
stoppa ljudet och blinkningarna, tryck på knapparna [-] 
och [+].

4.2.6	Automatiskt	starteffekt
Samtliga kokzoner är utrustade med en automatisk 
starteffekt-funktion.	Kokzonen	startar	med	full	effekt	och	
kommer efter en tid minska styrkan till inställd nivå.

Stäng	av	den	automatiska	starteffekt-funktionen:	

Slå	på	den	automatiska	starteffekt-funktionen:	

4.2.7 Stop&Go-funktion 

Den här funktionen kommer att deaktivera hela häl-
len tillfälligt, och startar om med samma inställningar 
som tidigare.

Starta eller stoppa pausfunktionen: 

4.2.8 Senast använda inställningar 

När	du	har	stängt	av	hällen	(0/I),	Så	är	det	möjligt	att	
återgå till senast använda inställningar. 
•	 förberedelsesteg för alla kokzoner (booster)
•	 minuter och sekunder för programmerad kokzons-

relaterad timer 
•	 ”Keep warm”-funktion 
•	 Starteffekt-funktion

Återgå	till	senast	använda	styrka:	
•	 Tryck	[0/I]	
•	 Tryck därefter på [II] tills lampan slutar blinka. 
De senaste inställningarna kommer att vara aktiva. 

4.2.9 ”Keep warm”-funktionen
Dessa funktioner kommer att höja temperaturen till 
respektive	42,	70	eller	94	°	C,	och	kommer	att	hållas	
vid önskad nivå. På det här sättet kommer du att 
undvika att kokaöver eller att bränna maten.

Starta ”Keep warm” funktionen:

Max tid för att hålla värmen är 2 timmar.

4.2.10	Bro	och	automatisk	brofunktion

Med denna funktion kan 2 kokzoner användas sam-
tidigt som om det var en enda kokzon. Booster-funk-
tionen används respektive i vänster eller höger zon i 
detta läge.

4.2.11 Grillfunktion
Denna funktion möjliggör en optimal användning av 
grillplattan genom att kombinera två zoner med 
lämplig	effekt

Handling             Kontrollpanel          Display

Handling             Kontrollpanel          Display

Handling             Kontrollpanel          Display

Handling             Kontrollpanel          Display

Handling             Kontrollpanel          Display

Handling             Kontrollpanel          Display

Handling             Kontrollpanel          Display

Aktivera 
hällen

Välj timer

Minska tiden

Ôka tiden

Tryck	displayen	0/1

(000)

(0)

(60)	til	59,58..

Ôka tiden

Tryck samtidigt på  [ - ] ock [ + ] 
tills den önskade tiden visas

Tryck [ - ] på timern

Tryck [ + ] på timern

Välj styrka ( 
till exempel 
”7”) 

För ”SLIDER”-fältet till [7] 
och håll i 3 sek. 

[ 7 ] blinkar 
med [ A ] 

Pausa

(0-9)För “SLIDER”-fältet.Val av Power 
nivå

Avbryt paus

Tryck på ”II”

Tryck på ”II”
Tryck på det animerade 
“SLIDER”-fältet

”II” lampan 
lyser

Slider anime-
rade tidigare 
innställningar

42	C	för	att	
ansluta
70	C	för	att	
ansluta
94	C	för	att	
ansluta

För att 
stoppa

Tryck 1 gång på ”Keep warm” 
knappen

Tryck 2 gånger på ”Keep 
warm” knappen

Tryck 3 gånger på ”Keep 
warm” knappen

För ”SLIDER”-fältet eller 
tryck ”Keep warm” knappen 
till	(0)

(U) ock

(U) ock

(U) ock

(0-9)
(0)

Aktivera 
hällen

Starta 
brofunktion

Öka brostyr-
kan
Stoppa 
brofunktion

Tryck	displayen	0/1

Tryck samtidigt på [Keep
-warm]-knappen på de båda 
kokzonerna.

För “SLIDER”-fältet.

Tryck samtidigt på [Keep
-warm]-knappen på de båda 
kokzonerna.

ock

Aktivera 
hällen

Starta grill-
funktion

Öka grill-
styrka

Stanna grill-
funktion

Tryck	displayen	0/1	Pla-
cera grillplattan på zoner-
na som ska användas
Tryck samtidigt på [Keep
-warm]-knappen på de båda 
kokzonerna.

För “SLIDER”-fältet.

Tryck samtidigt på [Keep
-warm]-knappen på de båda 
kokzonerna.

Aktivera 
hällen
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4.2.12 Låse betjeningspanelet

For å unngå at innstillingene for kokesonene endres 
utilsiktet, spesielt ved rengjøring, kan betjeningspane-
let låses (med unntak av på/av-knappen [0/I]).

Handling Betjeningspanel Display
Låse koke-
toppen

Hold inne [ ] i 6 
sekunder

låselampe 
på

Låse opp 
koketoppen

Hold inne [ ] i 6 
sekunder

låselampe 
av

4.3 Bruk av avtrekkstårnet

4.3.1 Slå på og av, etterkjøringstid

MERK: Når du slår på avtrekksviften, vil tårnet midt på 
kokeplaten bevege seg opp automatisk. Sørg for at det 
ikke er noen gjenstander på tårnet.
 
Handling Betjeningspanel Display
Slå på hold inne [  ] i 2 

sekunder
den hvite 
lampen lyser

Etter-
kjørings-
tid 

trykk på [  ] den hvite 
lampen 
blinker

Slå av trykk på [  ] ingen indi-
kasjon

Slå av med 30 minutters forsinkelse: Avtrekksviften slås 
av 30 minutter etter at matlagingen er ferdig. Forsin-
kelsesfunksjonen er programmert til 30 minutter. For-
sinkelsesfunksjonen kan brukes for en optimal bruk av 
monoblock-filteret.

4.3.2 Øke og redusere styrken

Handling Betjeningspanel Display
Slå på hold inne [  ] i 2 

sekunder
den hvite 
lampen lyser

Øke styrken trykk på [ + ] Den hvite 
lampen lyser 
sterkere 
(totalt fire 
lamper)

Redusere 
styrken

trykk på [ - ] De hvite 
lampene ly-
ser svakere 
helt til de 
slår seg av

4.3.3 Avtrekkstårn i lav posisjon

Med [symbol]-knappen kan du velge en fast innstilt 
styrke der tårnet holder seg i lav posisjon. Denne funk-
sjonen kan for eksempel brukes når du skal koke egg.

4.3.4 Automatisk stopp

For å unngå at avtrekksviften går uten stans, vil den 
slå seg av automatisk etter 3 timer (dersom det ikke er 
gjort endringer på betjeningspanelet).

4.3.5 Konsentrasjon av avtrekket

Dersom kun den ene siden av kokeplaten brukes, kan 
du konsentrere avtrekket på denne siden. Du kan bruke 
bryteren til å konsentrere avtrekket på venstre eller høy-
re side. Dette øker effektiviteten av avtrekket.

4.4 Rengjøringsteller

4.4.1 Fettfilter

 Indikator: Hvit lampe ved siden av symbolet 
 begynner å lyse

Etter 20 timers bruk, vil den hvite lampen ved siden av 
symbolet  begynne å lyse.

  Følg rengjøringsanvisningene som er beskrevet 
under "Rengjøring".

Etter å ha rengjort og satt på plass fettfiltrene, kan ren-
gjøringstelleren nullstilles.
Nullstilling: Hold inne -knappen i 3 sekunder.

4.4.2 Resirkulasjon (valgfritt)

 Indikator: Hvit lampe ved siden av symbolet 
 begynner å lyse

Den hvite lampen vil begynne å lyse etter 200 timers 
bruk (tid for å regenerere monoblock-filteret).

  Følg rengjøringsanvisningene som er beskrevet 
under "Rengjøring".

Etter regenerering og etter å ha satt på plass mono-
block-filteret, start rengjøringstelleren igjen.
Nullstilling: Hold inne -knappen i 3 sekunder. 

Hvis programmeringen ikke er gjort, blir programmerin-
gen innstilt automatisk etter at avtrekksviften er startet 
10 ganger.

5 TIPS FOR TILBEREDNIG AV MAT

Kvalitet på pannen
Materialer som kan brukes: Stål, emaljert stål, støpe-
jern, ferromagnetisk rustfritt stål, aluminium med ferro-
magnetisk bunn.
Materialer som ikke kan brukes: Aluminium og rustfritt 
stål uten ferromagnetisk bunn, kobber, messing, glass, 
keramikk, porselen.

De ulike produsentene spesifiserer om deres produkter 
er kompatible med induksjonstopp. Gjør følgende for å 
sjekke om en panne er kompatibel:
• Ha litt vann i en panne og sett den på en induksjons-

plate som er satt til nivå [ 9 ]. Vannet skal varmes opp 
i løpet av få sekunder.

• En magnet vil kunne festes pannebunnen.
Enkelte panner kan gjøre at induksjonsplaten avgir ly-
der under bruk. Dette betyr ikke at det er feil på appa-
ratet, og vil ikke kokefunksjonen.

4.2.12 Lås kontrollpanelen
För att förhindra att kokzonens inställningar ändras oav-
siktligt, speciellt under rengöring, kan kontrollpanelen 
låsas	(med	undantag	för	på	/	av-knappen	[0	/	I]).

4.3 Användning av fläkttornet

4.3.1 Slå på och av, efter körtiden
OBS:	När	du	slår	på	fläkten	så	rör	sig	tornet	i	mitten	av	
hällen	automatiskt	uppåt.	Se	till	att	det	inte	finns	några	
föremål på tornet.

Stäng	av	med	30	minuters	fördröjning:	Fläkten	stängs	
av	30	minuter	efter	att	tillagningen	är	klar.	Fördröjnings-
funktionen	är	programmerad	för	30	minuter.	För-
dröjningsfunktionen kan användas för optimal använd-
ning	av	Monoblockfiltret.

4.3.2 Öka och minska styrkan

Om bara en sida av hällen är i bruk så kan du koncen-
trera utsuget till den sidan. Du kan använda växlaren 
för att koncentrera utsuget till höger eller vänster sidan. 
Detta	ökar	utsugets	effektivitet.

4.4 Rengöringsräknaren

4.4.1	Fettfilter

Efter	20	timmars	användning	börjar	den	vita	lampan	
bredvid             symbolen att lysa.

Följ rengöringsinstruktionerna som beskrivs under 
“Rengöring”.

4.4.2 Recirkulation (valfritt)

Den	vita	lampan	kommer	att	börja	lysa	efter	200	tim-
mars	användning.	(dags	att	regenerera	Monoblockfiltret)

Följ rengöringsinstruktionerna som beskrivs under 
“Rengöring”.

Efter	regenerering	och	efter	att	Monoblockfiltret	har	
satts på plats, starta om rengöringsräknaren igen.

Omstart: Håll ned              knappen i 3 sekunder.

Om ingen programmering blir gjord, blir programmerin-
gen	inställd	automatiskt	efter	att	fläkten	har	startats	10	
gånger.

5 TIPS FÖR MATLAGNING

Pannans kvalitet
Material som skall användas: stål, emaljerat stål, 
gjutjärn, ferromagnetiskt rostfritt stål, aluminium med 
ferromagnetisk botten.
Material som inte kan användas: aluminium och rostfritt 
stål utan ferromagnetisk botten, koppar, mässing, glas, 
keramik, porslin.
De olika tillverkarna anger om deras produkter är kom-
patibla med induktionshäll. För att kontrollera om en 
panna är kompatibel gör du följande: 
•	 Lägg lite vatten i en panna och placera det på en 

induktionsplatta som är inställd på nivå [9]. Vattnet 
bör värmas inom några sekunder. 

•	 Det är möjlig att fästa en magnet på pannans under-
sida. 

Användande av vissa pannor kan leda till att  indukti-
onshällen avger ljud under användning. Det betyder inte 
att	det	finns	fel	på	apparaten	och	det	medför	inte	att	
matlagningsfunktionen blir sämre.

4.3.3 Fläkttornet i lågposition

Med [Symbol]-knappen en permanent inställd styrka 
när	fläkttornet	är	i	lågposition.	Till	exempel,	den	här	
funktionen kan användas när man kokar ägg.

4.3.4 Automatiskt stopp

För	att	undvika	att	fläkten	går	utan	att	stanna	så	
kommer den automatiskt att stänga av sig själv efter 3 
timmar (om inga förändringar gjorts på kontrollpanelen).

Handling             Kontrollpanel          Display

Handling             Kontrollpanel          Display

Handling             Kontrollpanel          Display

Lås spishäl-
len

Lås upp spis-
hällen

Håll i 6              sekunder

Håll i 6              sekunder

Låslampa på

Låslampa av

Efterkörtid

Håll i 2 
sekunder

Tryck

Tryck

Den vita 
lampan lyser

Den vita 
lampan 
blinkar

Inget 
indikation

Den vita lampan bredvid symbolen tänds

Den vita lampan bredvid symbolen tänds

Nollställning: Hållinne          knappen i 3 sekunder.

Ansluta

Öka styrke

Minska 
styrke

Håll i 2 
sekunder

Tryck

Tryck

Den vita 
lampan lyser

Den vita 
lampan lyser 
(totalt fyra 
lampor)

De vita lam-
porna lyser 
svagare tills 
de stängs av
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Dimensjoner på panner
Kokesonene tilpasses inntil en viss grense automatisk 
diameteren på pannen. Pannebunnen må imidlertid ha 
en minimum diameter i henhold til kokesonen den bru-
kes på.
For å oppnå best effektivitet med koketoppen, må pan-
nen settes midt på kokesonen.

Eksempler på effektinnstilling (oppgitte verdier er vei-
ledende):

1 - 2 Smelting
Oppvarming

Saus, sjokolade, 
gelatin
Mat tilberedt på 
forhånd

2 - 3 Småkoking
Tining

Ris, pudding, sukker-
sirup
Tørkede grønnsaker, 
fisk, frosne produkter

3 - 4 Damp Grønnsaker, fisk, kjøtt
4 - 5 Vann Dampkokte poteter, 

suppe, pasta, ferske 
grønnsaker

6 - 7 Lett matlaging
Småkoking

Kjøtt, lever, egg, 
pølser
Gulasj, rullade, innmat

7 - 8 Vanlig matlaging Poteter, fritering, 
krumkake

9 Steking, risting
Koke vann

Steik, omelett, stekte 
retter
Vann

P en  Steking, risting
Koke vann

Kamskjell, biff
Koke store mengder 
vann

6 VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

 Følg alle instruksjonene som er beskrevet under 
Sikkerhet.

 Før rengjøring, må du sjekke at kokeplaten er slått 
helt av og at kokesonene er avkjølt.

 Følg rengjøringsanvisningene nedenfor for å gi 
apparatet en lang levetid og optimal ytelse.

6.1 Vedlikehold av kokeplaten

 Ikke rengjør kokeplaten hvis glassflaten er for 
varm, da du kan komme til å brenne deg.

 Ikke bruk damprenser eller høytrykksvasker.

 Svært etsende eller slipende rengjøringsmidler 
og rengjøringsutstyr vil sannsynligvis føre til riper, og 

må absolutt unngås.

Rengjør glassflaten på kokeplaten
Tørk overflaten ren med en fuktig klut eller svamp, og 
om nødvendig med litt oppvaskmiddel (det er best å 
alltid gjøre dette etter bruk).
Etter dette kan kokeplaten tørkes av med en tørr klut 
eller kjøkkenpapir.
Pass alltid på at alle kluter som brukes er rene, for å 
unngå riper på glassflaten.

Vanskelige flekker
Vanskelig søl og flekker (kalkflekker, perlelignende 
lyse flekker) kan best fjernes når kokeplaten fortsatt 
er litt varm. Bruk vanlige rengjøringsmidler og rengjø-
ringsmetoder for dette.
Hvis dette ikke er nok, kan du bruke et rengjørings-
middel som er beregnet for rengjøring av keramisk 
glass (f.eks. Vitroclen)

Overkokt krydder bør først vætes med en våt klut, og 
deretter kan restene fjernes med en glasskrape som er 
beregnet for keramiske kokeplater. Etter dette kan ko-
keplaten rengjøres som beskrevet i punkt 2.

Innbrent sukker og smeltet plast fjernes best umiddel-
bart - mens det fortsatt er varmt - med en glasskrape.
Etter dette kan kokeplaten rengjøres som beskrevet i 
punkt 2.

Sandkorn som kan falle ned på kokeplaten ved potets-
krelling eller vasking av grønnsaker, kan forårsake riper 
når pannene beveges. Sørg derfor for det ikke ligger 
sandkorn igjen på glassflaten.

Misfarging av kokeplaten har ikke noen innflytelse på 
funksjonen og ytelsen på induksjonstoppen. Dette er 
ikke en form for skade på kokeplaten, men det er et 
resultat av rester som ikke er fjernet i tide, og således 
innbrent.

Lyse flekker oppstår som et resultat av slitasje på pan-
nebunnen, spesielt ved bruk av panner med alumini-
umsbunn eller ved bruk av feile rengjøringsmidler. Sli-
ke flekker kan bare fjernes med mye arbeid ved hjelp 
av vanlige rengjøringsmidler. Gjenta rengjøringen flere 
ganger etter behov.
Som et resultat av sterke rengjøringsmidler og skraping 
fra pannebunner, vil dekoren slites bort over tid og for-
late mørke flekker.

Ikke bruk kokeplaten som en bordplate eller til å sette 
fra seg kjøkkenutstyr.

Løft alltid opp panner/gryter, og ikke skyv dem bortover 
glassplaten.

6.2 Ta av avtrekkstårnet og tømme oppsamlingsbe-
holderen

Vann kommer inn i sugeåpningen blir samlet i en avtag-
bar beholder (volum 150 ml).

Pannors dimensioner
Kokzonerna anpassar sig till viss del  automatiskt 
till pannans diameter. Pannbotten måste dock ha en 
minsta diameter i förhållande till kokzonen där den 
används.
För	bästa	effektivitet	se	till	så	att	pannan	alltid	är	i	mit-
ten av kokzonen.

Exempel	på	effektinställningar	(de	angivna	nivåerna	är	
ledande)

6 UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

Följ alla instruktioner som är beskrivas i säkerhetsav-
snittet. 

Före rengöring, se till så att spishällen är helt avstängd 
och att kokzonerna har svalnat.

Följ rengöringsanvisningarna här nedan för att ge appa-
raten en lång livstid och optimal prestanda.

6.1 Underhåll av spishällen

Rengör inte spishällen om glasytan är för varm, du 
riskerar att bränna dig.

Överkokade kryddor bör först fuktas med en våt trasa 
och sedan kan resterna avlägsnas med en glasskrapa 
avsedd för keramiska hällar. Efter detta kan kokplattan 
rengöras enligt beskrivningen i punkt 2.

Svåra	fläckar
Svåra	spill	och	fläckar	(kalkfläckar,	pärlliknande	
ljuspunkter) kan bäst avlägsnas när hällen fortfaran-
de är lite varm. Använd vanliga rengöringsmedel och 
rengöringsmetoder för detta.
Om detta inte räcker kan du använda ett rengörings-
medel avsedda för rengöring av keramisk glas (t.ex. 
Vitroclen)

Rengör glasytan på spishällen
Torka rent ytan med en fuktig trasa eller svamp, och vid 
behov använd lite diskmedel (det är bäst att alltid göra 
det efter användning). Därefter kan hällen torkas av med 
en torr trasa eller kökspapper.
Se alltid till att allt tyg som används till rengöring är rent 
för att undvika repor på glasytan.

Rengöringsmedel som är mycket frätande eller slipande 
och rengöringsutrustning kan orsaka repor och måste 
därför undvikas.

Använd inte ångtvättare eller högtryckstvätt.

Inbränt socker och smält plast avlägsnas bäst omedel-
bart - medan det fortfarande är varmt - med en glass-
krapa. Därefter kan hällen rengöras enligt beskrivningen 
i avsnitt 2.

Sandkorn som kan falla på hällen när man skalar potatis 
eller när man sköljer av grönsaker kan orsaka repor när 
pannorna	flyttas.	Se	därför	till	att	det	inte	finns	sand	
kvar på glasytan.

Missfärgning av hällen har ingen inverkan på indukti-
onshällens funktion och prestanda. Det är inte en form 
av skada på hällen, det är ett resultat av skräp som inte 
har tagits bort i tid och därigenom bränts in.
Missfärgning av hällen har ingen inverkan på indukti-
onshällens funktion och prestanda. Det är inte en form 
av skada på hällen, det är ett resultat av skräp som inte 
har tagits bort i tid och därigenom bränts in.
Ljusa	fläckar	uppstår	på	grund	av	slitage	på	pannbot-
ten, speciellt vid användning av kokkärl med alumini-
umbotten eller användande av felaktiga rengöringsme-
del.	Sådana	fläckar	kan	bara	avlägsnas	med	mycket	
arbete genom att använda rengöringsmedel. Upprepa 
rengöringen	flera	gånger	efter	behov.

Som ett resultat av starka rengöringsmedel och skrap-
ning från pannbotten, kommer dekoren att slitas bort 
med	tiden	och	lämna	mörka	fläckar.

Använd inte spishällen som en bordskiva och lägg inte 
bestick på den.
Lyft alltid upp pannor och kokkärl, skjut dem inte över 
glasytan.

Vatten	som	kommer	in	i	fläktens	öppning	samlas	upp	i	
en	avtagbar	behållare	(volym	150	ml).

6.2 Avlägsna fläkttornet och töm uppsamlingsbehålla-
ren 

Smältning 
Uppvärmning

Småkokning 
upptining

Ånga
Vatten

Lätt matlagning 
Småkokning

Vanlig matlagning

Stekning, rostning 
kokande vatten

Stekning, rostning 
kokande vatten

Sås, choklad, 
gelatin, mat som är 
förberedd

Ris, pudding, soc-
kersirap torkade 
grönsaker,	fisk,	
frysta produkter
Grönsaker,	fisk,	kött
Ångad	potatis,	
soppa, pasta, 
färska grönsaker

Kött, lever, ägg, 
korvar, gelerulle, 
inälvor

Potatis, fritering, 
krumkake

Stek, omelett, 
stekta rätter vatten

Kammusslor, 
biffkokning	stora	
mängder vatten
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• Trykk på [ symbol ]-knappen bevege tårnet oppover.
• Hold tårnet med hendene på begge sider. Ikke dra 

opp tårnet etter glasset.

De fire hvite lampene begynner å blinke så snart tårnet 
er fjernet fra kokeplaten. Ikke plasser tårnet på koke-
platen. Den avtagbare oppsamlingsbeholderen kan ses 
gjennom åpningen. Ta ut oppsamlingsbeholderen og 
tøm den. Når oppsamlingsbeholderen er full, vil van-
net renne over i ekstrabeholderen (200 ml). Denne kan 
tørkes med en klut. Når også ekstrabeholderen er full, 
vil det overskytende vannet havne i en annen beholder 
(100 ml). Denne kan tørkes med en klut. Man kan også 
åpne et deksel i bunnen av enheten for å fjerne vannet.

6.3 Rengjøring av fettfilter

Etter 20 timers bruk, vil den hvite lampen ved siden av 
symbolet  begynne å lyse. Fjern avtrekkstårnet fra 
kokeplaten som beskrevet i kapittel 6.2.

Drei glasset en kvart omdreining til høyre for å ta det av 
tårnet. Du vil nå se de to metallfettfiltrene inne i tårnet.

 
Rengjøring av filteret
• i oppvaskmaskin
• manuelt: i en varm løsning av vann og et flytende 

rengjøringsmiddel. Skyll av filteret og la det tørke.

 Instruksjoner som er beskrevet tidligere må 
følges. Hvis de ikke følges, kan det foreligge en 

brannfare.

Etter rengjøring:
• Sett filtrene og glasset tilbake i tårnet.
• Sett tårnet tilbake på åpningen.
• Hold inne [ ]-knappen i 3 sekunder.

6.4 Sette på plass avtrekkstårnet

Sett den avtagbare oppsamlingsbeholderen og av-
trekkstårnet tilbake på sine respektive plasser på midt-
en av kokeplaten. En magnet holder avtrekkstårnet på 
plass. Trykk deretter på knappen for å senke tårnet og 

initialisere det. 
6.5 Regenerering av monoblock-filteret (ved bruk av 
resirkulasjon)

Den hvite lampen vil begynne å lyse etter 200 timers 
bruk (tid for å regenerere monoblock-filteret).

Hvis resirkulasjonsfunksjonen er aktivert, er enheten er 
koblet til en avtrekksboks med et monoblock-filter for 
resirkulasjon.

Regenerere monoblock-filteret
• Monoblock-filteret kan regenereres opptil 12 ganger. 

Dette gjøres i ovnen.
• Legg filteret i ovnen i 1 time på 120 °C. Sørg for til-

strekkelig frisk luft i rommet der ovnen er, ettersom 
det kan oppstå lukt. Det kan oppstå lukt ved steking 
av enkelte typer fisk. I så tilfelle er det best å umid-
delbart regenerere filteret i ovnen.

Nullstille rengjøringstelleren
• Sett monoblock-filteret tilbake i avtrekksboksen.
• Hold inne -knappen i 3 sekunder. 

7 PROBLEMER OG FEILSØKING

7.1 Indikatorer på kokeplaten

Koketoppen eller kokesonen kan ikke slås på:
• Koketoppen har dårlig tilkobling til strøm.
• Sikringen er utløst.
• Låsefunksjonen er aktivert.
• Berøringsknappene er dekket av fett eller vann.
• Det står et objekt på en knapp.

Betjeningspanelet viser [ U ]:
• Det er ingen panne på kokesonen.
• Pannen er ikke kompatibel med induksjonstopp.
• Bunndiameteren på pannen er for liten.
Betjeningspanelet viser [ E ]:
• Elektronikken er defekt.
• Koble fra og til koketoppen.
• Ring kundeservice

Én eller alle kokesonene er utkoblet:
• Sikkerhetsenheten er utløst.
• Du har glemt å slå av kokesonen slik at den har vært 

lenge på.
• En eller flere berøringsknapper er tildekket.
• Pannen er tom og bunnen er overopphetet.
• Koketoppen har også automatisk reduksjon av 

Booster-nivå og automatisk utkobling ved overopp-
heting.

Fortsatt ventilasjon etter at koketoppen er slått av:
• Dette er ikke en feil, viften vil fortsette å gå for å bes-

kytte elektronikken i apparatet.
• Kjøleviften stopper automatisk.

Starteffektfunksjonen starter ikke:
• Kokesonen er fortsatt varm [ H ].
• Høyest booster-nivå er satt til [ 9 ].

Betjeningspanelet viser [ U ]:
• Se "Holde varm"-funksjon.

Betjeningspanelet viser [ II ]:
• Se "Stop&Go"

Tryck	på	[	symbol]-knappen	för	att	höja	fläkttornet.
Håll	i		fläkttornet	med	händerna	på	båda	sidor.	Använd	
inte	glaset	för	att	dra	upp	fläkttornet.	

De	fyra	vita	lamporna	börjar	blinka	så	snart	fläkttornet	
är avlägsnat från hällen. Placera inte tornet på hällen. 
Den avtagbara uppsamlingsbehållaren kan ses genom 
öppningen. Ta bort uppsamlingsbehållaren och töm 
den. När uppsamlingsbehållaren är full, strömmar 
överskottsvattnet	i	den	extra	behållaren	(200	ml).	Denna	
kan torkas med en trasa. När den extra behållaren är 
full, kommer överskottsvattnet att hamna i en annan 
behållare	(100	ml).	Denna	kan	torkas	med	en	trasa.	Man	
kan också öppna ett lock på botten av enheten för att 
tömma ur vattnet.

6.3 Rengöring av fettfiltret

Efter	20	timmars	användning	lyser	den	vita	lampan	
bredvid										symbolen.	Avlägsna	fläkttornet	från	spis-
hällen enligt beskrivningen i avsnitt 6.2. 

Vänd glaset ett kvarts varv till höger för att avlägsna det 
från	fläkttornet.	Nu	ser	du	de	två	metallfettfiltren	inuti	
tornet.

Rengöring	av	filtret
•	 I en diskmaskin
•	 Manuellt: I en varm blandning av vatten och 
rengöringsmedel.	Skölj	av	filtren	och	låt	de	torka.	

        Instruktionerna som beskrevs tidigare måste följas. 
Om de inte följs så kan det uppstå en säkerhetsfara. 

Efter rengöring:
•	 Sätt	tillbaka	filtren	och	glaset	i	fläkttornet.
•	 Sätt	tillbaka	fläkttornet	i	öppningen.	
•	 Tryck och hållinne [ ] -knappen i 3 sekunder. 

6.4 Sätt fläkttornet på plats
Sätt tillbaka de avtagbara uppsamlingsbehållarna och 
fläkttornet	i	sina	respektive	platser	i	mitten	av	spishäl-
len.	En	magnet	håller	fläkttornet	på	plats.	Tryck	sedan	
på	knappen	för	att	sänka	ned	fläkttornet	och	initialisera	
det.

6.5 Regenerering av Monoblockfiltret (vid användning 
av recirkulation)

Den	vita	lampan	börjar	lysa	efter	200	timmars	bruk	
(dags	att	regenerera	Monoblockfiltret).

Om recirkulationsfunktionen är aktiverad, så är enheten 
kopplat	till	en	utsugslåda	med	Monoblockfilter	för	
recirkulation.

Regenerera	Monoblockfiltret
•	 Monoblockfiltret	kan	regenereras	upp	till	12	gånge	

Detta görs i ugnen. 
•	 Placera	filtret	I	ugnen	i	1	timma	på	120	°	C.	Se	till	så	
att	det	finns	tillgång	till	friskluft	i	rummet	där	ugnen	är	
då det kan uppstå lukt. Det kan uppstå lukt när man 
steker	vissa	typer	av	fisk.	I	sådana	fall	så	är	det	bra	
att	direkt	regenerera	filtret	i	ugnen.

Nollställa rengöringsräknaren 
•	 Sätt	tillbaka	Monoblockfiltret	i	utsugslådan.
•	 Tryck och          håll nere knappen I 3 sekunder.

7 PROBLEM OCH FELSÖKNING

7.1 Indikatorer på spishällen

Spishällen eller kokzon kan inte slås på:
•	 Spishällen har en dålig koppling till ström
•	 En säkring har blivit utlöst.
•	 Låsfunktionen är aktiverad.
•	 Touchknappar	är	täckta	av	flått	eller	vatten.
•	 Det	finns	ett	objekt	på	knappen.

Kontrollpanelen visar [ U]:
•	 Det	finns	ingen	panna	på	kokzonen.
•	 Pannan är inte kompatibel med induktionshällar. 
•	 Bottendiametern på pannan är för liten. 

Kontrollpanelen visar [ E]:
•	 Elektroniken är defekt.
•	 Koppla från och koppla till spishällen
•	 Ring kundtjänst 

En eller alla kokzoner är bortkopplade:
•	 Säkerhetsenheten har blivit utlöst.
•	 Du har glömt att stänga av kokzonen så den har varit 

igång länge.
•	 En	eller	flera	touchknappar	är	övertäckta.
•	 Pannan är tom och botten är överhettad.
•	 Spishällen har även automatisk reduktion av booster-

nivån och automatisk avstängning vid överhettning. 

Fortsatt ventilation efter att hällen är avstängd:
•	 Detta	är	inte	ett	fel,	fläkten	kommer	att	fortsätta	gå	

för att skydda apparatens elkomponenter.
•	 Kylfläkten	stannar	automatiskt.	

Starteffekt-funktionen	startar	inte:
•	 Kokzonen är fortfarande varm [ H].
•	 Högsta booster nivån är inställd på  [ 9]. 

Kontrollpanelen visar [ U]:
•	 Se ”Keep warm” funktion.

Kontrollpanelen visar
•	 Se “Stop & Go”
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Betjeningspanelet viser [  ] eller [ Er03 ] :
• En gjenstand eller væske dekker betjeningsknap-

pene. Symbolet forsvinner så snart du tørker av eller 
rengjør knappen.

Betjeningspanelet viser [ E2 ]:
• Koketoppen er overopphetet, la den avkjøles og slå 

den deretter på igjen.

Betjeningspanelet viser [ E8 ]:
• Luftinntaket på ventilatoren er tett, fjern det som 

blokkerer det.

Betjeningspanelet viser [ U400 ]:
• Koketoppen er ikke koblet til strøm. Sjekk tilkoblin-

gen og koble evt. til koketoppen.

Betjeningspanelet viser [ Er47 ]:
• Koketoppen er ikke koblet til strøm. Sjekk tilkoblin-

gen og koble evt. til koketoppen.

Hvis ett av symbolene ovenfor fortsetter å vises, ta 
kontakt med SAV.

7.2 Indikatorer på avtrekksviften

Fire blinkende hvite lamper:
• Avtrekkstårnet har ikke riktig blitt plassert på åpnin-

gen. Sett avtrekkstårnet riktig på plass eller reng-
jør magnetene i bunnen av avtrekkstårnet, og fjern 
eventuelt fett. 

Avtrekksviften har dårlig avtrekk. Hva kan være årsa-
ken til dette?
• Sjekk fettfilteret. Følg rengjøringsindikatoren. Reng-

jør filteret ca. annenhver uke for å få tilstrekkelig god 
sugeevne.

• Sjekk lufttilførselen i huset. Så snart avtrekksviften 
er slått på, sørg for at det tilføres luft ved å åpne 
ventilåpninger i et vindu, eller ved å åpne et vindu.

• Sjekk luftkanalen for blokkeringer eller innsnevringer 
som hindrer godt avtrekk.

7.3 Tekniske problemer

Ved tekniske problemer, ta kontakt med Novy service-
avdeling:
• For Belgia: Tlf.: 056 36 51 02
• For Frankrike: Tlf.: 03 20 94 06 62
• For Tyskland: Tlf.: 0511 54 20 771
For alle andre land: Din lokale installatør eller Novy Bel-
gia: +32 (0)56 36 51 02
Vennligst oppgi modellnummeret på avtrekksviften.

 Modellnummeret finnes typeskiltet bak filteret.

Du kan notere modellnummeret her:
……………………………

Kontrollpanelen visar                 eller   
•	 Ett objekt eller en vätska täcker kontrollknapparna. 

Symbolen försvinner så snart du torkar eller rengör 
knappen.

Kontrollpanelen visar                  
•	 Spishällen är överhettad, låt den svalna och slå 

sendan på den igen.

Kontrollpanelen visar                  
•	 Luftintaget till ventilationen är tilltäppt, ta bort det 

som blockerar den.

Kontrollpanelen visar                  
•	 Spishällen är inte kopplad till elnätet. Kontrollera 

kopplingen och koppla till spishällen.

Kontrollpanelen visar                  
•	 Spishällen är inte kopplad till elnätet. Kontrollera 

kopplingen och koppla till spishällen.

Om en av de ovanstående symbolerna fortsätter att 
visas, kontakta SAV.

7.2 Indikatorer på köksfläkten

Fyra bindande vita lampor:
•	 Fläkttornet har inte placerats ordentligt i öppningen. 
För	in	fläkttornet	i	öppningen	på	ett	korrekt	sätt		eller	
rengör	magneterna	i	botten	på	fläkttornet	och	ta	bort	
eventuellt	flått.	

Köksfläkten	har	dåligt	utsug.	Vad	kan	vara	orsaken?	
•	 Kontrollera	fettfiltret.	Följ	rengöringsinstruktioner-
na.	Rengör	filtret	ungefär	varannan	vecka	för	god	
uppsugningsförmåga.

•	 Kontrollera	lufttillförseln	i	huset.	Så	fort	fläkten	är	
påslagen, se till att luft tillförs genom att öppna 
ventilöppningarna i ett fönster eller genom att öppna 
ett fönster.

•	 Kontrollera luftkanalen för blockering eller försmal-
ning som förhindrar bra utsug.

7.3 Tekniska problem

För tekniska problem, Var vänlig och kontakta Novy 
serviceavdelning: 
Vid tekniska problem kontaktar du serviceavdelningen 
NOVY
•	 För	Belgien:	Tlf	056	36	51	02
•	 För	Frankrike:	Tlf	03	2094	06	62
•	 För	Tyskland:	Tlf	0511	54	20	771
För övriga länder: Din lokala instalatör eller Novy Belgi-
en:	+32	(056)	36	51	02

Vänligen ange modellnummer:
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Dimensjoner









NOVY nv forbeholder seg retten til å endre oppbygging og priser på produktene sine når som helst, og uten ytterligere varsel.

NOVY nv
Noordlaan 6
B - 8520 KUURNE
Tlf. 056 36 51 00 - Faks  056 35 32 51
E-post: novy@novy.be
http://www.novy.be

RM Roros metall AS
Stamphusveien 11, NO-7374 Roros
Tlf. +47 72 40 94 00 / post@rorosmetall.no
www.rorosmetall.no GA5900 V06

SERVICE OG REKLAMASJONER

For forbrukerkjøp innrømmer Røros Metall 2 års garanti, og ytterligere 3 års reklamasjonsfrist på alle produkter. Etter 2 år påhviler det kjøper å 
påvise opprinnelig feil ved produktet. Dvs. at feilen var til stede på leveringstidspunktet. 

Det gis ikke garanti på feil og skader som direkte eller indirekte skyldes feilaktig håndtering, montering/elektrisk tilkobling, bruk, vedlikehold eller 
andre ytre forhold som har skadet produktet. Normal slitasje må påregnes. Eks. lyskilder og filter.

Røros Metall tilbyr service gjennom autoriserte servicefirmaer over hele landet. Alle serviceoppdrag og reklamasjoner skal meldes inn på eget 
serviceskjema som finnes på http://www.rorosmetall.no/kundesenter/serviceskjema

Dokumentasjon for kjøpsdato og serienummer på produktet skal fremlegges. Servicekostnader for oppdrag som ikke har henvisning fra Røros 
Metall blir avvist, og kostnader i forbindelse med serviceoppdrag /befaring der reklamasjon ikke blir godkjent faktureres forbruker.

De tas forbehold om eventuelle trykkfeil, prisendringer og endring av produktdetaljer eller tekniske spesifikasjoner.

SERVICE	OCH	REKLAMATIONER	

För konsumentköp ger Røros Metall 2 års garanti, och ytterligare 3 års tidsgräns för klagomål för alla produkter. Efter 2 år är köparen 
skyldig att upptäcka ursprungliga defekter på produkten. Dvs att felet var närvarande vid tidpunkten för leveransen.

Ingen	garanti	ges	för	fel	eller	skador	som	direkt	eller	indirekt	orsakas	av	felaktig	hantering,	montering/elektrisk	anslutning,	använd-
ning,	underhåll	eller	andra	externa	faktorer	som	skadat	produkten.	Normal	slitage	måste	förväntas.	Ex.	ljuskällor	och	filter.

Røros Metall erbjuder service via auktoriserade serviceföretag över hela landet. Alla serviceuppdrag och klagomål måste lämnas in i 
en	separat	serviceformulär	på	http://www.rorosmetall.no/kundesenter/serviceskjema

Dokumentation av datum för inköp och serienummer på produkten måste tillhandahållas. Servicekostnader för uppdrag som inte 
har	hänvisats	från	Røros	Metall	avvisas	och	kostnader	i	samband	med	serviceuppdrag	/	inspektioner	där	klagomål	inte	godkänns	
faktureras till konsumenten.

Vi	reserverar	oss	för	tryckfel,	prisändringar	och		ändringar	av	produktdetaljer	eller	tekniska	specifikationer.	

Novy	nv	förbehåller	sig	rätten	att	ändra	specifikationen	och	priserna	på	sina	produkter	utan	ytterligare	meddelande


