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Säkerhetsföreskrifter

* Använd endast i torra utrymmen.
* Lämna ej rummet när vattnet kokar.
* Fyll inte vatten öven kastrullens markering för maximal volym.
* Säkerställ att vattnet inte kokar över.

Användning
Före användning
* Rör inte sladdar eller kontakten med blöta händer.
* Använd inte i utrymmen med hög luftfuktighet.
* Böj eller sträck inte kabeln för mycket.
* Placera endast på jämt och stabilt underlag.
Under användning
* Kokplattan får endast användas när det finns en kastrull placerad på den.
* Plast eller brännbart material får inte läggas på kokplattan.
* Lämna ej rummet när vattnet kokar.
* Låt inte barn komma i närheten av kokplattan vid användning.
* När kokplattan används ändras värmefläkten automatiskt till läge ”Låg”.
Efter användning
* Kokplattan är varm även en stund efter att den stängts av.
* Låt strömsladden sitta i vägguttaget i minst 5 min efter att produkten stängts av.

Instruktioner
Anslutningen för strömsladden sitter på undersidan av fläktlådan.

1. På/Av
2. Ljusstyrka för flammor, 5 steg.
3. Värmefläkt 3 steg, Låg (blå lampa) / Hög (röd lampa) / Av.
4. Visar läge för värmefläkten.
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Garanti

* Garanti och reklamationsrätt gäller i 1 år från inköpsdatum.
* Vid garantianstpråk ska tidpunkt för inköp kunna styrkas med kvitto eller liknande.
* Garantianspråk ska göras till inköpsstället.
* Ingen garanti lämnas på produkten om den modiferats eller byggts om.
* Fel/skador som orsakats genom ovarsamhet av användaren omfattas inte av garantin.
* Garantin gäller endast den första köparen och följer inte med vid vidareförsäljning.
* Garanti gäller endast när instruktioner i detta dokument efterföljts.

197

1012 +- 10 mm
920 +- 10 mm

Mått och teknik

363
395

425

Tekniska data
Vikt:
Material:
Effekt, värmefläkt:
Effekt, platta:
Spänning:

45 kg
Gjutjärn
1,7 kW / 0,85 kW
1 kW
220 V
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