
Dansk Vejledning  
Induktionsplade  

PC-DKI1063 



1. Luftudtag 
2. Strømkabel 
3. Hovedenhed 
4. Glas overflade 
5. Betjeningspanel  
6. Tænd / Sluk 
7. Vælg knap 
8. Indstilling for temperatur & sluktid  
9. Display 
10. Indstilling for højest / lavest strøm  
          indstilling 
11.    Luftindtag 

 

Fejl informationer i displayet: 
 
E0 Kogegrejet dur ikke til denne enhed 
E01 Temperatur sensoren IGBT har fejlet  
E02 Overophedet  
E03 Problemer med strømmen – tjek strømkablet. 



Udpakning: 
 
Tag enheden ud af kassen og jern alle klips, karton, papir og film fra enheden. 
Check at pladerne er intakte og check enheden for evt. transport skader. 
 
Enheden er til indendørs brug i private hjem ( ikke professionelt brug ). Ved brug til andet end det 
som er omtalt i denne vejledning kan betyde at man vil kunne brænde sig eller komme til skaden på 
anden måde. Garantien dækker ikke såfremt enheden ikke er benyttet til det formål den er lavet til. 
 
Sikkerhed: 
 
 
 
 
 
Dette er ikke legetøj og børn bør derfor ikke have adgang til produktet uden der er en voksen til 
stede. Efter operation vil enheden kunne være meget varm og det anbefales derfor at man holde i 
siden af produktet, så man ikke brænder sig. 
 
 
 
 
 
 
 
Kom ikke selve enheden under vand. 
 
 
   

Læs venligst disse instrukser inden brug af produktet   



Generelle sikkerhedsinstruktioner 
 
Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt, før man sætte apparatet i drift og hold instrukser, 
herunder garanti  og  hvis det er muligt , kassen med intern pakning i garantiperioden. Hvis du 
give denne enhed til andre mennesker, skal du også videregive denne brugsanvisning. 
 
• Apparatet er udelukkende beregnet til privat brug og til det påtænkte formål. Apparatet er ikke 
egnet til kommerciel brug. Brug den ikke udendørs. Hold det væk fra andre varmekilder, direkte 
sollys, fugtighed ( aldrig i nærheden af enhver væske) og skarpe kanter. Må ikke bruge apparatet 
med våde hænder. Hvis apparatet er fugtigt eller vådt , skal du tage strømmen væk og tørre det med 
det samme. 
 
• Hvis overfladen på produktet bliver beskadiget, skal der straks slukkes for strømmen for at undgå 
at man kommer til skade  
 
• Placer ikke knive, gafler, skeer eller låg fra en gryde på overfladen da disse kan blive meget varme 
 
• Det er kun i bunden af hvor en gryde står at enheden varmer men varmen kan brede sig og man 
skal være opmærksom på at hele overfladen kan være varm  
 
• Personer som bruger pacemaker, må ikke betjene denne enhed, og man skal holde en afstand på 
min. 60 cm når den er i brug. 
 
• Undgå at tabe ting ned på glasoverfladen 
 
• Placer ikke produkter som er følsomme overfor magnetiske felter tæt på enheden fx et Tv.    
 
• Ved rengøring eller opbevaring, sluk for apparatet og træk stikket ud af stikket ( træk i stikket, ikke i 
ledningen ) når apparatet ikke bruges, og fjern vedhæftede tilbehør. 
 
• Brug ikke maskinen uden opsyn. Hvis du forlader rummet, bør du altid slukke enheden . Tag stikket 
ud af stikket. 
 
• Apparatet og netledningen skal regelmæssigt kontrolleres for tegn på skader. Hvis der konstateres 
beskadigelse må apparatet må ikke anvendes. 
 
• Forsøg ikke at reparere apparatet på egen hånd. Kontakt altid en autoriseret tekniker for at undgå 
at man udsættes for fare. Defekte kabler må kun udskiftes af producenten, vores kundeservice eller 
ved kvalificeret person og med et kabel af samme type.  
 
• Brug kun originale reservedele.  
 
• For at sikre dine børns sikkerhed, bør du holde al emballage (plastikposer, æsker, polystyren osv.) 
uden for deres rækkevidde. 
 
• Lad ikke børn lege med produktet eller kassen det blev leveret i. 



Tilsigtet brug  
 
Det er beregnet til brug i private husholdninger og lignende. Apparatet er kun til anvendes som 
beskrevet i brugermanualen. Brug ikke apparatet til noget andet formål. Enhver anden brug som det 
ikke er beregnet til kan resultere i skader eller personskader. Producenten påtager sig intet ansvar for 
skader som skyldes forkert brug. 

 
• Flyt ikke enheden når den er under brug  
• Benyt ikke enheden med en ekstern timer  
• Da enheden bliver varm bør den ikke benyttes under køkkenskabe. 
• Hold enheden væk fra gardiner eller anden som der nemt kan gå ild i. 
• Hold enheden min. 10 cm fra en væg. 
• Opvarm ikke gryden uden noget indhold, da dette vil kunne skabe en overhedning. 
• Hold ventilator åbningerne fri for skidt og støv 
• Sikre at strømkablet ikke kommer i kontakt med overfalden af enheden når den er varm.  
• Forlad ikke enheden uden opsyn i flere timer af gangen og forlad ikke huset når den er i brug 
• Dette produkt kan benyttes af personer på 8 år eller ældre, såfremt de har fået den nødvendige 

instruktion og som forstår hvilken risiko der kan være. 
• Rengøring af enheden bør ikke foretages af personer under 8 år. 
• Hold apparatet og ledningen væk fra børn under 8 år  
• Børn må ikke lege med apparatet  
• Apparatet kan betjenes af personer med nedsat bevægelse eller andet såfremt de er blevet givet 

den nødvendige instruktion først på en sikker måde og hvor de forstå risikoen. 
• Forsøg ikke selv at reparere produktet selv, altid kontakt teknisk support fra producenten. 

 
Anvendelse  
 
Produktet er lavet til køkkengrej ( gryder & pander ) som er forberedt til induktion. 
Produktet er produceret til brug i normal husholdning, det er ikke produceret til brug følgende steder: 
• Professionelle køkkener, butikker, kontorer. 
• I virksomheder  
• I hoteller, motel eller andre steder hvor der produceres mad til mange mennesker ( industri ) 
• Bed & Breakfasts 

 
Udpakning af apparatet 
 
1. Fjern apparatet fra indpakningen 
2. Fjern pap, film og folie fra apparatet 
3. Hvis der mangler dele eller produktet ser skadet ud bør du kontakte salgsstedet og ikke tage det i 

brug 
 

Der vil kunne være ”støv” fra produktionen og vi anbefaler derfor at man renser produktet inden brug 
 
 
 
 
 
     

 
  

 



General information 
 
Denne enhed er kun til pander og gryder som er forberedt til induktion, d.v.s. at gryder og pander hvor 
bunden ikke er magnetisk ( test mned en magnet om den kan sætte sig fast ) vil ikke kunne benyttes 
med denne induktionskogeplade.  
 
Benyt ikke følgende enheden på kogepladen  
  
Kander / gryder med en rund bund 
Kander / gryder / pander med en diameter på under 12 cm 
Gryder eller andet som står på fødder  
 
 
 
 
 
Strøm 
 
Før strøm tilsluttes, sikre at du har den korrekte strøm i strømstikket og som passer til enheden   
Tilslut kun apparatet til en godkendt og sikker stikkontakt. Enheden kan i visse tilfælde kunne trække op 
til 3500 watt, dette vil betyde at det bedste vil være hvis denne enhed tilsluttes et strømsik for sig selv 
og med en sikring på 16 A. Benyt ikke en forlængerledning.  
 
Betjening 
 
• Enheden har en fin sensor. Et let tryk på overfladen på betjeningspanelet er nok. Benyt selve fingeren 

ikke neglen til betjeningen. 
• Hver betjening bekræftes via en bip lyd . 
• Såfremt enheden ikke reagerer, tør da overfalden med en blød klud, da en tynd film kan have lagt sig 

over displayet som forhindre at enheden reagerer på trykket.  
 

Standby Mode 
 
Når der sættes strøm til enheden vil den gå i standby mode og man vil hører et signal. 
• Kom en gryde på koge zonen 
• Tryk på Start / Sluk på glaspladen, indikator lyset overfor knappen begynder at lyse, indikator lampen 

ovenfor ”Power” vil blinke. 
NB: Du skal nu trykke på Select knappen indenfor 60 sek. ellers vil den gå tilbage på Standby igen 
   
Brug af ”Select” knappen 
 
Ved tryk på denne knap vælges der mellem TÆNDT, SLUK TID, TEMPERATUR dette vises ved at indikator 
lamperne lyser  
 
 



Vælg og brug af TÆNDT & TEMPERATUR knappen: 
 
Brug “UP” eller “DOWN” knappen til at vælge temperaturen mellem 60 og 240 grader eller en af de 6 
indstillinger. 
 
Venstre plade  500/800/1200/1500/1800/2000 Watt 
Højre plade  500/800/1000/1200/1300/1500 Watt 
 
Brug “MAX” eller “MIN” knapperne til direkte at vælge den højeste eller den laveste mulighed. 
Displayet vil vise indstillingen 
 
NB: Temperaturen indstilling justeres I intervaller af 20 grader. Den venstre plade starter altid med  
       1200 watt eller en temperatur af ca 240 grader. Den Højre plade starter altid med 1000 watt og   
       en temperatur på ca 240 grader. Displayet viser indstillingen. Indikator lampen ved “SELECT” viser  
       hvad der er valgt. Vær opmærksom på at måden der steges p eller koges I en gryde kan variere alt  
       efter hvilket udstyr der benyttes.   
 
Sluk Timer: 
 
1. Tænk for pladen og vælg en funktion eller en temperatur. 
2. Tryk på ”SELECT” knappen for at vælge ”sluk” funktionen, displayet vil vise ”0” indikatorlampen 

”time” vil blinke.  
3. Vælg ”sluk” funktion mellem 5 og 180 minutter ved at benytte ”op” eller ”ned” knapperne    
 
Ved at buge op og ned knapperne justeres tiden med 5 min af gangen, når tiden er valgt vil det blive 
stående i displayet i kort tid. Det er muligt at ændre på sluk tiden efterfølgende. Når sluk tiden er nået 
vil pladen slukke og man høre en bip lyd. Ønsker man at annullere sluk tiden, sættes den på ”0” i tid 
eller man benytter Tænd / sluk knappen.  
 
Børnesikkerhed: 
 
Denne enhed er udstyret med en sikkerheds funktion. For at aktiverer børnelåsen tryk OP / NED 
knapperne samtidigt indtil displayet viser ”L” ( Låst ) Tryk på begge knapper ned samtidigt igen for at 
låse funktionerne op igen. Når pladen er låst vil kun TÆND / SLUK knapperne virke. 
 
Automatisk Sluk  
 
Hvis pladen kører i 120 minutter uden at nogle af funktionerne er blevet aktiveret vil pladen slukke, 
dette er en sikkerhed for Dem som bruger. 
 
 Slukke: 
 
Sluk for den ene plade, gøres ved at trykke på ”MIN” for at vælge den laveste indstilling, tryk herefter 
på ”DOWN” knappen og pladen slukker. Sluk for hele pladen, gøres ved at trykke på ON/OFF knappen.    
 
NB: efter pladen er slukket vil ventilator blæseren fortsat kunne kører for at køle enheden ned.  
 
 
 
 
 



Efter enheden er slukket og kølet ned, tag stikket ud af stikkontakten og stil den til opbevaring.  
 
Pande / Gryde Indikator: 
 
Enheden er udstyret med en sensor som kan ”se” om der er en pande / gryde på pladen, så fjernes 
disse fra pladen vil enheden vise ”E0” i displayet. For sikkerhed vil enheden slukke efter 30 sek. 
såfremt der ikke er en gryde / pande på pladen når denne er tændt. 
 
Når man er færdig med at bruge pladen / pladerne er det vigtigt at benytte ON/OFF for at slukke 
pladen  
 
NB: kun gryder / pander som er forberedt til induktion kan benyttes på denne enhed. 
 
 
Rengøring 
 
• Altid sluk for enheden før rengøring og vent til enheden er kølet ned. 
• Kom aldrig hele enheden under vand da dette kan føre til strøm stød og enheden kan blive ødelagt. 
• Ved rengøring benyt aldrig slibende rensemiddel  
• Rengør med en opvredet klud med en lille smule opvaskemiddel og tør efterfølgende med en tør 

klud  
• Hvis noget brænder sig fast eller der kommer hvide markeringer på pladen, så køb noget 

rengøringsmiddel til dette i din lokale butik. 
 

Opbevaring 
 
Sørg for at alle delene er rengjort og tørre inden enheden sættes til opbevaring. Vi anbefaler at man 
bruger original kassen til opbevaring. Sørg for at enheden opbevares steder hvor børn ikke kan 
komme til den.  
   
 
Data 
Model:............................................................................PC-DKI1067 
Strøm:.......................................................................... 220 - 240 V~, 50 Hz 
Forbrug:..........................................................................3500W 
Sikkerheds Klasse:...........................................................II 
Vægt:……….......................................................................Ca. 5.20 kg 
 

Bortskaffelse af den gamle enhed: 
 
Gamle elektriske og elektroniske apparater er ofte indeholder stadig værdifulde materialer. Imidlertid også de også indeholde skadelige 
stoffer, som er nødvendige for deres funktionalitet og sikkerhed. Hvis det blev sat i den ikke-genanvendeligt affald eller er blevet 
håndteret forkert, vil det kunne være til skade for menneskers sundhed og miljø. Derfor skal du ikke smide din gamle enhed i en alm. 
affalds container under nogen omstændigheder, men afleverer den på en miljøstation i din kommune, så delene kan blive rigtigt 
håndteret. 
 


