
KORTE HANDLEIDING INDUCTIEKOOKPLAAT IDK464ONY

Beschrijving

A.   Aan-/uittoets
B.   Vermogen / Restwarmte indicatie
B1. Decimale punt - bij geactiveerde timer functie
C.   Selectietoets kookzone
E.   Vermogenstoets
H.   Timerweergave

Bediening

Inschakelen en het vermogen instellen
• Plaats een pan op het midden van een kookzone.
• Druk op de aan-/uittoets (A).

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

• Druk op de toets (C) van de gewenste kookzone. 
• De ‘0’ bij de geselecteerde kookzone licht helder op.
• Selecteer met de – en + toetsen (E) het gewenste vermogen (9 standen of de boost (P) stand).

Wanneer u direct de – toets selecteert, schakelt de kookzone in op vermogensstand 9.
• Het ingestelde vermogen is zichtbaar in de display (B).

Uitschakelen (één kookzone)
Een kookzone is ingeschakeld. De display toont een vermogensstand tussen 1 en 9, of “P”.

• Druk op de toets (C) van de uit te schakelen kookzone.
• Schakel de kookzone naar ‘0’ met de – toets (E).

De kookzone schakelt uit. Als alle kookzones ingesteld zijn op ‘0’ en er geen verdere handeling 
wordt uitgevoerd, schakelt de kookplaat na 20 seconden automatisch uit.

Uitschakelen (alle kookzones tegelijk)
Meerdere kookzones zijn actief.

•  Druk op de aan-/uittoets (A) om alle kookzones tegelijk uit te schakelen.
U hoort een geluidssignaal. Alle displays zijn uit. De kookplaat is uitgeschakeld. 

Kinderslot inschakelen
• Druk op de aan-/uittoets (A).

De kookplaat staat in stand-by modus. In de displays van de kookzones wordt ‘0’ weergegeven. 
•  Druk, gedurende minimaal drie seconden, gelijktijdig op de toets voor de kookzone linksachter (C) 

en de – toets (E) totdat u een geluidssignaal hoort.
In de displays van de kookzones verschijnt gedurende enkele seconden ‘L’. Het kinderslot is 
ingeschakeld.

Kinderslot uitschakelen
• Druk op de aan-/uittoets (A).

In de displays van de kookzones verschijnt gedurende enkele seconden ‘L’.
•  Druk, gedurende minimaal drie seconden, gelijktijdig op de toets voor de kookzone linksachter (C) 

en de – toets (E).
In de displays van de kookzones verschijnt ‘0’. Het kinderslot is uitgeschakeld.
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Tip
Zet de kookplaat in de kinderslot modus voordat u de kookplaat reinigt. Hiermee voorkomt u dat de 
kookplaat per ongeluk inschakelt.

Kooktimer/wekker
Kooktimer instellen
• Selecteer de gewenste kookzone en stel het vermogen in.
• Druk tegelijkertijd op de – en + toets (E).

De timerinstelling wordt weergegeven in de bovenste twee displays (H). De onderste twee displays 
zijn uitgeschakeld.

•  De timerinstelling is gedurende 10 seconden zichtbaar; hierna wordt het ingestelde vermogen 
weergegeven.

Selecteer de gewenste functie:
1.  Kooktimer — de timer is gekoppeld aan een kookzone. Nadat de ingestelde tijd is verstreken 

schakelt de kookzone automatisch uit.
2.  Wekker — de wekker geeft nadat de ingestelde tijd is verstreken alleen een geluidssignaal. 

De wekker werkt op dezelfde manier als de kooktimer, maar is niet aan een kookzone gekoppeld. 
Als de wekker is ingesteld, blijft hij ook lopen nadat de kookplaat werd uitgeschakeld. De wekker 
kan alleen worden uitgeschakeld wanneer de kookplaat is ingeschakeld.

Kooktimer inschakelen, activeren en uitschakelen
• Druk tegelijkertijd op de – en + toets (E).

 ▷  Wanneer u voorafgaand hieraan al een kookzone (C) hebt ingeschakeld, licht de bijbehorende 
display feller op. De kooktimer die u nu instelt geldt voor deze kookzone. De decimale punt 
naast de vermogensinstelling betekent dat de timer voor deze zone is geactiveerd.
 ▷  De wekker kan ook worden geactiveerd zonder dat er een kookzone is geselecteerd. 
Twee knipperende decimale punten geven aan dat de wekker aftelt.

•  Stel de kooktijd in met de – of + toets (E). (Wanneer u op ‘–’ drukt staat de tijd ingesteld 
op 30 minuten. Indien u de toets ingedrukt houdt loopt de tijd in toenemend tempo op.)

•  De tijd kan worden ingesteld op een waarde tussen 01 en 99 minuten. 
De kooktimer kan voor iedere kookzone worden ingesteld.
 ▷  Controleer de resterende tijd door de betreffende kookzone (C) te selecteren tegelijkertijd op 
de – en + toets (E) te drukken. Pas de kooktijd aan met de – of + toets (E).

•  Nadat de ingestelde tijd is afgelopen knippert ‘00’ in de display, alsmede de decimale punt van 
de timer. U hoort bovendien een zich herhalend, kort geluidssignaal. Schakel de timer en het 
geluidssignaal uit door op een willekeurige toets te drukken. Indien u dit niet doet, schakelt het 
geluidssignaal na 3 minuten automatisch uit.

Foutcodes

Symtoom Mogelijke oorzaak Oplossing

Foutcode ER03. Het bedieningspaneel is vervuild 
of er ligt water op.

Bedieningspaneel schoon maken.

Foutcode E3. Verkeerde pan gebruikt. Gebruik een geschikte pan voor 
inductiekoken.

Foutcode E2. Toestel oververhit. Het toestel laten afkoelen en opnieuw 
beginnen met koken.

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

Laat uw aansluiting wijzigen.

Bij gebruik van alle 4 kookzones op een 
hoog vermogen slaat de zekering door.

Toestel is op 1 fase/16 A aangesloten 
en niet software matig ingesteld op “Lo”

Stel het toestel in op “Lo” 
(vermogensbegrenzer).

Zone(s) werken niet of worden niet 
voldoende heet

Toestel is op 1 fase/16A aangesloten en 
insteld op “Lo”.

De vermogensbegrenzer begrenst het 
maximaal tegelijk te gebruiken vermogen.

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