
AKM407 wh~ol BUILT-IN GAS HOB 
SENSING THE DifFERENCE 

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 

YOUR SAFETY AND THE SAFETY OF OTHERS ARE VERY IMPORTANT 
This manual and the appliance itself provide important safety messages, to be read and observed at all times. 
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This is the safety alert symbol, pertaining to safety, which alerts users to potential hazards to themselves and others. 
All safety messages will follow the safety alert symbol and either the terms: 

ffi DANGER Indicates a hazardous situation which, if not avoided, will cause serious injury. 

ffiWARNING Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could cause serious injury. 

All Safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what 
can happen if the instructions are not followed. 

The appliance must be disconnected from the power supply before carrying out any installation work. 
Installation and maintenance must be carried out by a qualified technician, in compliance with the manufacturer's 
instructions and local safety regulations. Do not repair or replace any part of the appliance unless specifically stated in 
the user manual. 

ffi WARNING 
If the information in this manual is not followed exactly, a fire or explosion may result 

--------- causing property damage or Injury. 

Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this appliance. 

What to do if you smell gas: 
Do not try to light any appliance. 
Do not touch any electrical switch. 
Do not use any phone in your building. 
Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone. Follow the gas supplier's instructions. 
If you cannot reach your gas supplierr call-tl'le fire department. 
Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency or the gas supplier. 
Use appliance in well ventilated rooms only. 

The electrical and gas connections must comply with local regulations. 
When the hob is installed, provide a multi-pole circuit breaker with a contact separation of at least 3 mm, that provides 
full disconnection. 
Regulations require that the appliance is grounded. 
The power cable must be long enough for connecting the appliance, once fitted in its housing, to the power supply 
Use only flexible or rigid metal hose for gas connection. 
If necessary, the electrical power cable must be replaced exclusively with a power cable having identical characteristics 
to the original supplied by manufacturer (type H05V2V2-F 90°C or H05RR-F). This operation must be performed by a 
qualified electrician. 
The manufacturer cannot be held responsible for any injury to persons or animals or damage to property arising from 
failure to comply with these requirements. 
Do not use multiple plug adapters or extension cords. 
Do not pull the power supply cord in order to unplug the appliance. 
The electrical components must not be accessible to the user after installation. 
Do not touch the appliance with any wet part of the body and do not operate it when barefoot. 
This hob (class 3) is designed solely for private household use for cooking food. Do not use this appliance as a space 
heater to heat or warm the room. Doing so may result in carbon monoxide poisoning and overheating of the hob. The 
Manufacturer declines all responsibility for inappropriate use or incorrect setting of the controls. 
The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental 
capabilities, or with lack of experience and knowledge of the appliance, unless supervised or previously instructed in its 
use by those responsible for their safety. 
Young children should be kept away from the appliance and supervised to ensure that they do not play with it. 
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The use of a gas appliance produces heat and humidity in the room. Make sure the room is well-ventilated, or install an 
extractor hood with exhaust duct. 
In case of prolonged use, additional ventilation may be necessary (by opening a window or increasing the hood 
extraction speed). 
After use, make sure the knobs are in off position and close the main gas supply cock or the gas cylinder valve. 
Overheated oils and fats catch fire easily. Always remain vigilant when cooking foods rich in fat, oil or alcohol (e.g. rum, 
cognac, wine). 
Keep the packaging materials out ofthe reach of children. 
Before cleaning or maintenance wait for hob to cool down. 

SAVE THESE INSTRUCTIONS 

INSTALLATION 

After unpacking the hob, make sure that it has not been damaged during transport. In the event of problems, contact the 
dealer or your nearest After-sales Service. 

TECHNICAL INFORMATION FOR THE INSTALLER 
This product can be embedded in a worktop 20 to 60 mm thick. 
If there Is no oven beneath the hob, insert a separator panel that has a surface at least equal to the opening in the 
work surface. This panel must be positioned at a maximum distance of 150 mm below the upper surface of the 
work surface but, in no case less than 20 mmfromthe bottom of the hob. In the case that you intend to install an 
oven beneath the hob, make sure that it Is manufactured by Whirlpool and equipped with a cooling system. The 
manufacturer declines all liability if another brand oven is installed beneath the hob. 
Before installation, make sure that: 

the local gas delivery conditions (nature and pressure) are compatible with the settings of the hob (see the 
rating plate and injector table); 
the outer surfaces of the furniture or appliances adjacent to the hob are heat resistant according to local regulations; 
this appliance is not connected to a fume exhaust device. It shall be installed in accordance with current installation 
regulations. Particular attention shall be given to the relevant requirements regarding ventilation; 
combustion products are discharged outdoors through specific hoods or wall and/or window mounted electrical fans. 

GAS CONNECTION 

ffi WARNING This operation must be performed by a qualified technician. 

The gas supply system must comply with local regulations. 
You can find specific local regulations for some countries in the paragraph 
"Reference to Local Regulations': If no information concerning your Country is 
given, please ask details to your Installer. 
The connection of the hob to the gas pipe network or gas cylinder must be made by 
means of a rigid copper or steel pipe with fittings complying with local regulations, or 
by means of a continuous-surface stainless steel hose complying with local 
regulations. The maximum length of the hose is 21inea( ~tres. 
Connect elbow (A)* or (B)* supplied with to the hob in1'et main pipe and interpose 
the washer (C) supplied, in compliance with EN 549. 

* Use elbow (A) for France and elbow (B) for all other destinations. 
IMPORTANT: if a stainless steel hose is used, it must be installed so as notto touch 
any mobile part of the furniture. It must pass through an area where there a reno 
obstructions and where it is possible to inspect it on all its length. 

After connection to the gas supply, check for leaks with soapy water. Light up the 

burners and turn the knobs from max position ~ to minimum position ~ to check 

flame stability. 
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ELECTRICAL CONNECTION 

ffi WARNING 
This operation must be performed by a qualified technician. 

ffi WARNING The electrical connections must comply 
with local regulations. 
The earthing of this appliance is 
compulsory by law. 
Do not use an extension cord. 

,-----,L ~arth 
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IMPORTANT: the data relevant to the voltage and power absorption are indicated on the rating plate. 

ASSEMBLY 
After hal!ing cleaned the perimeter surface, 
apply the supplied gasket to the hob as shown 
in the figure. 

Position the hob in the worktop opening made respecting the dimensions indicated in the Instruction. 
NOTE: the· power supply cable must be long enough to permit its upward extraction. 
To secure the hob, use the brackets (A) provided with it. Fit the brackets into the relevant bores shown by the arrow and 
fasten them by means of their screws in accordance with the thickness of the worktop (see the following figures). 
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Top 20 mm Top 40 mm 
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ADJUSTMENT TO DIFFERENT TYPES OF GAS 

ffi WARNING 
This operation must be performed by a qualified technician. 

If the appliance is intended to operate with a different gas from the gas type stated on the rating plate and information label 
on the top ofthe hob, change the injectors. 
Remove the information label and keep it with the instructions booklet. 
Use pressure regulators suitable for the gas pressure indicated in the Instruction. 

The gas nozzles must be changed by After Sales Service or a qualified technician. 
No~les not supplied with the appliance must be ordered from ll.fter Sales Service. 
Adjust the minimum setting of the taps. ~ · 

NOTE: when liquid petroleum gas is used (G30/G31 ), the minimum gas setting screw must be tightened as far as it will 
go. 
IMPORTANT: should you experience difficulty In turning the burners knobs, please contact the After Sales Service for 
the replacement of the burner tap if found to be faulty. 

--·--
REPLACING THE INJECTORS (see the injector table in the Instruction) 

Remove grids (A). 
Extract burners (8). 
Using a socket spanner of the appropriate size unscrew 
the injector (C), unscrew the injector to be replaced. 
Replace it with the injector suitable for the new type of 
gas. 
Re-assemble the injector in (D). 
If you have a multiple crown burner use side spanner to 
replace the injector (E). 

Before installing the hob, remember to affix the gas 
calibration plate supplied with the injectors in such a way 
that it covers the existing information relating to gas 
calibration. 

ADJUSTING MINIMUM GAS SETTING OF TAPS 
To ensure that the minimum setting is correctly adjusted, remove the knob and 
proceed as follows: 

tighten screw to reduce the flame height(-); 
loosen screw to increase the flame height(+). 

The adjustment must be performed with the tap in minimum gas setting position (small 

flame)~ · 
The primary air of the burners does not need to be adjusted. 

At this stage, light up the burners and turn the knobs from max position ~ to 

minimum position ~ to check flame stability. 
Upon completion of adjustment, reseal using sealing wax or an equivalent material. 

REFERENCE TO LOCAL REGULATIONS 
Installation must be performed in accordance with standard NBN D 51-003. 

AFTER-SALES SERVICE 
Before calling the After-Sales Service, make sure you can give the following information: 

type of fault or problem; 
exact model (written on the label affixed to the instruction/warranty); 
service number that follows the word SERVICE on the rating plate under the hob and 
on the label affixed to instruction/warranty; 
your complete address and phone number. 

If any repairs are required, please contact an authorised After-Sales Service, as indicated in 
the warranty. 
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TROUBLESHOOTING GUIDE 
If the hob will not operate correctly, before calling the After-Sales Service, refer to the Troubleshooting Guide to determine 
the problem. 
1. The burner fails to ignite or the flame is not even 

Check that: 
The gas or electrical supplies are not shut off and especially that the gas supply tap is open. 
The gas cylinder (liquid gas) is not empty. 
The burner openings are not clogged. 
The plug end is not dirty. 
All the burner parts have been positioned correctly. 
There are no draughts near the hob. 

2. The burner does not stay lit 
Check that: 

When lighting the burner, the knob has been pressed for enough time to activate the protection device. 
The burner openings are not clogged near the thermocouple. 
The end of the safety device is not dirty. 
The minimum gas setting is correct {see relevant paragraph). 

3. The containers are not stable 
Check that: 

The bottom of the container is perfectly flat 
The container is centered on the burner. 
The grids have not been exchanged or positioned incorrectly. 

If after the above checks the fault still occurs, get in touch with the nearest After Sales Service. 

CLEANING THE HOB SURFACE 

ffi WARNING Disconnect power before servicing. 

All the enamelled and glass parts should be cleaned with warm water and neutral solution. 
Stainless steel surfaces may be stained by calcareous water or aggressive detergents if left in contact for too long. Any 
food spills {water, sauce, coffee, etc.) should be wiped away before they dry. 
Clean with warm water and neutral detergent, and then dry with a soft cloth or chamois. Remove baked-on dirt with 
specific cleaners for stainless steel surfaces. 
NOTE: clean stainless steel only with soft cloth or sponge. 
Do not use abrasive or corrosive products, chlorine-based cleaners or pan scourers. 
Do not use steam cleaning appliances. 
Do not use flammable products. 
Do not leave acid or alkaline substances, such as vinegar, mustard, salt, sugar or lemon juice on the hob. 

CLEANING THE HOB PARTS 
Grids, burner caps and burners can be removed to be cleaned. 
Clean them by hand with warm water and non-abrasive detergent, removing any food residues and checking that none 
of the burner openings is clogged. 
Rinse and dry 
Refit burners and burner caps correctly in the respective housings. 
When replacing the grids, make sure that the panstand area is aligned with the burner. 
Models equipped with electrical ignition plugs and safety device require thorough cleaning of the plug end in order to 
ensure correct operation. Check these items frequently, and if necessary, clean them with a damp cloth. Any baked-on 
food should be removed with a toothpick or needle. 
NOTE: to avoid damaging the electric ignition device, do not use it when the burners are not in their housing. 

~~~= ·~~,~~"~"~~·-=·~-==~> "'---·~~,~·="'~~"'~=-~="'"""'~=· 

DECLARATION OF CONFORMITY ( E 
This hob has been designed, constructed and marketed in compliance with: 

safety requirements of EEC "Gas" Directive 2009/142/EC {ex: EEC 90/396); 
safety objectives of the "Low Voltage" Directive 2006/95/CE {which replaces 73/23/CEE and subsequent 
amendments); 
protection requirements of EEC Directive "EMC" 2004/1 08/EC. 

This hob is suitable for contact with foodstuffs and complies with EEC {CE) Regulation n. 1935/2004. 

SAFEGUARDING THE ENVIRONMENT 1"?§1 
Disposal of packing material 

The packing material is 100% recyclable and is marked with the recycle symbol {c_'~l- The various parts of the packing must 

therefore be disposed of responsibly and in full compliance with local authority regulations governing waste disposal. 

Scrapping the product 
This appliance is marked in compliance with European Directive 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment 
{WEEE). 
By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the 
environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. 

The symbol )'( on the product or on the accompanying documentation indicates that it should not be treated as -domestic waste but must be taken to an appropriate collection centre for the recycling of electrical and electronic 
equipment. 

PRODUCT DESCRIPTION 

Symbols 

Shaded circle 

Large flame and star 

Small flame 

• 
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1. Removable panstand grids 

2. Semi-rapid burner 

3. Semi-rapid burner 
~;Z. 

4. Rapid burner 

' Q)~ 5. Semi-rapid burner 

0,-<V 6. Semi-rapid burner control knob 

0-® 7. Semi-rapid burner control knob 

; 6.~ 8. Rapid burner control knob , 
9. Semi-rapid burner control knob 

'• 

Tap closed v 
Maximum opening/delivery and electric ignition 

Minimum opening or reduced delivery 
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PRACTICAL ADVICE FOR USING THE BURNERS 

This hob has burners of different diameters. For better burner performance, 
please stick to the following rules: 

Use pots and pans with bottoms the same width as that of the burners or 
slightly larger (see table on the right). 
Only use flat-bottomed pots and pans. 
Use the correct amount of water for cooking foods and keep the pot 
covered. 
Make sure pots on the grates do not protrude beyond the edge of the hob. 

IMPORTANT: improper use of the grids can result in damage to the hob: do 
not position the grids upside down or slide them across the hob. 
Do not use: 

Cast iron griddles, ollar stones, terracotta pots and pans. 
Heat diffusers such as meta I mesh, or any other types. 
Two burners simultaneously for one receptacle (e.g. fish kettle). 

HOW TO USE THE HOB 

Burner 

Rapid 

Semi-rapid 

ffi WARNING 
Do not let the burner flame extend beyond the edge of the pan. 

IMPORTANT: WHEN THE HOB IS IN USE, THE ENTIRE HOB AREA MAY BECOME HOT. 
To ignite one of the burners, turn the relative knob anti-clockwise to the maximum flame setting. 
Press the knob against the control panel to ignite the burner. 

Pot0 

From 24 to 26 em 

From 16to 22 em 

After the burner has ignited, keep the knob pressed for about 5-l 0 seconds to allow proper device operation. 
This burner safety device shuts off the gas supply to the burner if the flame goes out accidentally (because of sudden 
draught, an interruption in the gas delivery, boiling over of liquids, etc.) . 
The knob must not be pressed for more than 15 sec. lf, after that time has elapsed, the burner does not remain lit, 
wait at least one minute before trying to light it again. 
NOTE: should particular local conditions of the delivered gas make the ignition of burner difficult, it is advisable to repeat 
the operation with the knob turned to small flame setting. 

The burner might go out when the knob is released. This means that the safety device has not warmed up enough. In this 
case, repeat the operations described above. 

DIMENSIONS AND DISTANCES TO BE MANTAINED (mm) 

J 

NOTE: in case of installation of a hood above the cooktop, 
please refer to the hood instructions for the correct 
distance. 

i: I l'i I 
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INJECTORS TABLE 

Type of gas used Type of burner 

NATURAL GAS Rapid 

(Methane} G25 Semi-rapid 

LIQUEFIED Rapid 
PETROLEUM GAS 
(Cylinder) G30/G31 Semi-rapid 

Type of gas used Model 
configuration 

G2525 mbar 4 burners 

G30/G31 30 mbar 4 burners 

ELECTRIC SUPPLY: 230 V- 50 Hz 

CATEGORY 112L3B/P 

Injector Rated thermal Rated Reduced heat Gas pressure I 

marking flow rate consumption capacity mbar 

kW kW min. rat. max. 

132 c 3.00 3321/h 0.60 
20 25 30 

100 1.65 1831/ h 0.35 

86 3.00 218g/h 0.60 
25 30 35 

65 1.65 120 g/h 0.35 

Rated thermal Total rated Air required {m3) for 
flow rate {kW) consumption burning 1 m3 of gas 

7.95 881 1/h 8.187 

7.95 578 g/h 30.94 



AKM407 wh~ol INBOUWGASKOOKPLAAT 

SENSING THE DIFFERENCE 

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 

UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ZEER BELANGRIJK 
Deze hand Ieiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsinformatie, die te allen tijde gelezen en 
opgevolgd moet worden. 

h., 
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Dit is het waarschuwingssymbool, behorend bij de veiligheid, waarmee gebruikers worden gewaarschuwd voor 
mogelijke gevaren voor henzelf en anderen. 
Aile veiligheidsberichten komen na het veiligheidswaarschuwingssymbool en de volgende woorden: 

ffiGEVAAR 
Geeft een gevaarlijke situatie aan, die ernstig letsel veroorzaakt als deze niet wordt 
vermeden. 

ffi WAARSCHUWING 
Geeft een gevaa rlijke situatie aan, die ernstig letsel zou kunnen veroorzaken als deze 
niet wordt vermeden. 

Aile veiligheidsberichten geven aan wat het mogelijke risico is, vertellen u hoe u de kans op letsel kunt verkleinen en water 
kan gebeuren als de instructies niet worden opgevolgd. 

De stekker van het apparaat moet altijd uit het stopcontact getrokken zijn voordat welke installatiehandeling dan ook 
verricht wordt. 
De installatie of het onderhoud moet worden uitgevoerd door een gespecialiseerde monteur volgens de instructies van 
de fabrikant en in overeenstemming met de plaatselijke veiligheidsvoorschriften. Repareer ofvervang geen enkel 
onderdeel van het apparaat, behalve als dit expliciet aangegeven wordt in de gebruikershandleiding. 

ffi WAARSCHUWING 
Als de informatie in deze handleiding niet exact opgevolgd wordt, kan er brand of 

------- explosie ontstaan die schade aan eigendommen of letsel aan personen veroorzaakt. 

Bewaar of gebruik geen benzine of andere ontvlambare dampen en vloeistoffen in de buurt van dit apparaat. 

WAT U MOET DOEN ALS U GAS RUIKT: 
Probeer geen enkel apparaat in te schakelen. 
Raak geen enkele elektrische schakelaar aan. 
Gebruik geen enkele telefoon in uw waning. 
Bel onmiddellijk uw gasleverancier met de telefoon van uw buren. Volg de instructies van uw gasleverancier. 
Als u uw gasleverancier niet kunt bereiken, bel dan de brandweer. 
lnstallatie en service moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde installateur, servicecentrum of de 
gasleverancier. 
Gebruik het apparaat aileen in goedgeventileerde ruimtes. 

De elektrische aansluiting en de gasaansluiting moeten voldoen a an de plaatselijke voorschriften. 
Wanneer de kookplaat ge'lnstalleerd is, moet er een meerpolige contactschakelaar worden aangebracht met een 
opening tussen de contacten van minimaal3 mm, die voor volledige afkoppeling zorgt. 
De aarding van het apparaat is wettelijk verplicht. 
Het netsnoer moet lang genoeg zijn om het apparaat, nadat het in zijn behuizing is geplaatst, aan te sluiten op het 
stopcontact 
Gebruik aileen flexibele of starre meta len leidingen voor de gasaansluiting. 
lndien vervanging van het netsnoer noodzakelijk is, mag dit uitsluitend worden vervangen door een netsnoer dat 
dezelfde eigenschappen heeft als het oorspronkelijke snoer van de fabrikant (type H05V2V2-F 90°( of H05RR-F). Deze 
ingreep moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd technicus. 
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel aan mensen of dieren, ofvoor materiele schade die 
ontstaat doordat niet aan deze eisen is voldaan. 
Gebruik geen meervoudige adapters of verlengkabels. 
Trek niet aan de voedingskabel om de stekker uit het stopcontact te halen. 
Na de installatie mogen de elektrische onderdelen niet meer toegankelijk zijn voor de gebruiker. 
Raak het apparaat niet aan met vochtige lichaamsdelen en gebruik het niet opals u op blote voeten loopt. 
Deze kookplaat (klasse 3) is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik, voor het bereiden van voedsel. Gebruik dit 
apparaat nooit als verwarming om de ruimte te verwarmen. Dit kan leiden tot koolmonoxidevergiftiging en 
oververhitting van de kookplaat. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van 
oneigenlijk gebruik of een onjuiste instelling van de bedieningsknoppen. 
Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (waaronder kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of 
verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies met betrekking 
tot het gebruik van het apparaat hebben ontvangen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. 
Kinderen moeten uit de buurt van het apparaat en in de gaten gehouden worden, om te voorkomen dat ze met het 
apparaat gaan spelen. 
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A Is een apparaat op gas wordt gebruikt, wordt in de ruimte warmte en vochtige Iucht geproduceerd. Verzeker u ervan 
dater in de ruimte voldoende ventilatie aanwezig is of laat er een wasemkap met een afvoerpijp installeren. 
Bij langdurig gebruik kan extra ventilatie nodig zijn (het openzetten van een raam of verhoging van de afzuigkracht van 
de afzuigkap). 
Controleer na het gebruik of de knoppen in de stand "uit" staan, en sluit de hoofdkraan van de gastoevoer of de kraan 
van de gasfles. 
Oververhitte vetten en olie kunnen makkelijk vlam vatten. Blijf altijd alert als u voedsel met veel vet, olie of alcohol (bijv. 
rum, cognac, wijn) bereidt. 
Bewaar het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. 
Wacht tot de kookplaat is afgekoeld voordat u deze schoonmaakt of onderhoudt. 

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES 

INSTALLATIE 

Controleer na het uitpakken van de kookplaat of deze tijdens het transport geen beschadigingen heeft opgelopen. Neem in 
geval van twijfel contact op met uw leverancier of de klantenservice. 

TECHNISCHE INFORMATIE VOOR DE INSTALLATEUR 
Deze kookplaat kan in een werkblad met een dikte van 20 tot 60 mm worden geplaatst. 
lndien er zich geen oven onder de kookplaat bevindt, moet er een scheidingspaneel worden aangebracht met 
een oppervlak dat even groot is als de opening in het werkblad. Dit pan eel moet op maxima a I 150 mm afstand 
onder de bovenkant van het werkvlak worden geplaatst, maar nooit minder dan 20 mm onder de onderkant van 
de kookplaat. Als er een oven onder de kookplaat moet worden ge'installeerd, controleer dan of deze is 
gefabriceerd door Whirlpool en voorzien is van een koelsysteem. De fabrikant wijst aile aansprakelijkheid af als 
er een oven van een ander merk onder de kookplaat wordt ge'installeerd. 
Controleer voor de installatie of: 

de plaatselijke gastoevoervoorzieningen (gassoort en -druk) compatibel zijn met de instellingen van de 
kookplaat (zie het typeplaatje en de sproeiertabel); 
de buitenkant van meubels of apparaten die aan de kookplaat grenzen hittebestendig zijn volgens de plaatselijke 
voorschriften; 
dit apparaat is niet aangesloten op een afzuigapparaat. Het moet ge'lnstalleerd worden volgens de geldende 
installatievoorschriften. Besteed speciale aandacht aan de relevante vereisten met betrekking tot ventilatie; 
verbrandingsproducten in de open Iucht worden afgevoerd via specifieke afzuigkappen of elektrische ventilators, die in 
de muur en/of ramen zijn gemonteerd. 

GASAANSLUITING 

ffi WAARSCHUWING 
Deze ingreep moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd technicus. 

Het gastoevoersysteem moet voldoen aan de plaatselijke voorschriften. 
U kunt de specifieke plaatselijke voorschriften voor bepaalde Ianden terugvinden 
in de paragraaf "Verwijzing naar plaatselijke voorschriften': Als er geen informatie 
over uw land wordt gegeven, doe dan navraag bij de installateur. 
De aansluiting van de kookplaat op de gas Ieiding of de gasfles moet uitgevoerd 
worden met behulp van een starre koperen of stalen Ieiding met fittingen die voldoen 
aan de plaatselijke voorschriften, of door middel van een roestvrijstalen slang met glad 
oppervlak, die voldoet aan de plaatselijke voorschriften. De lengte van de slang is 
maximaal2 strekkende meter. [ 1 
Sluit de bij de kookplaat meegeleverde elleboogfitting ( . , pf (B)* aan op de 
hoofdtoevoerleiding en zet er de meegeleverde ring (C) tussen, in 
overeenstemming met EN 549. 

* Gebruik elleboog (A) in Frankrijk en elleboog (B) in aile andere Ianden. 
BELANGRIJK: als er een slang van roestvrij staal wordt gebruikt, moet deze zo 
worden geplaatst dat hij geen bewegende delen van de meubels kan raken. Hij 
moet door een gebied lopen waar geen obstakels aanwezig zijn en waar hij over 
zijn hele lengte kan worden ge'inspecteerd. 

Na aansluiting op de gastoevoer moeten de leidingen met zeepsop worden 
gecontroleerd op lekkages. Nu kunt u de branders aansteken en de knoppen van 
de hoogste stand ~ in de laagste stand ~ draaien, om de stabiliteit van de vlam te 
controleren. 
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ELEKTRISCHE AANSLUITING 

LG WAARSCHUWING Deze ingreep moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd technlcus. 

LG WAARSCHUWING De elektrische aansluiting dient te 
worden gerealiseerd volgens de 
plaatselijke voorschriften. 
De aardlng van het apparaat Is wettelljk 
verplicht. 

L 

,----£ Aarde 

~ ~eel/groen) 

Gebrulk geen verlengsnoer. 

BELANGRIJK: de gegevens over de spanning en de stroomopname staan op het typeplaatje vermeld. 

MONTAGE 
Maak het omtrekoppervlak schoon en breng 
vervolgens de meegeleverde afdichtlng op de 
kookplaat aan, zoals op de afbeelding. 

Plaats de kookplaat in de opening in het werkblad, die gemaakt is volgens de maten die zijn aangegeven in de 
Gebruiksaanwijzing. 
OPMERKING: het netsnoer moet lang genoeg zljn om de kookplaat naar boven naar bulten te kunnen halen. 
Gebruik voor het vastzetten van de kookplaat de bijgeleverde beugels (A). Plaats de beugels in de desbetreffende boringen 
(aangegeven met de pijl), en zet hen vast met behulp van hun schroeven, al naargelang de dikte van het werkblad (zie de 
volgende afbeeldingen). 
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AANPASSING AAN VERSCHILLENDE GASSOORTEN 
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LG WAARSCHUWING Deze ingreep moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd technicus. 

A Is het apparaat bedoeld is om te werken met ander gas dan de soort die op het typeplaatje en het informatielabel bovenop 
de kookplaat wordt vermeld, dan moeten de sproeiers worden vervangen. 
Verwijder het informatielabel en bewaar het bij het instructieboekje. 
Gebruik drukregelaars die geschikt zijn voor de gasdruk tl',. in de Gebruiksaanwijzing staat aangegeven. 

De sproeiers moeten worden vervangen door de Klantenservice of door een gekwalificeerd monteur. 
Sproeiers die niet bij het apparaat geleverd zijn, moeten worden besteld bij de Klantenservice. 
Stel de laagste stand van de kranen bij. 

OPMERKING: als er vloeibaar gas (G30/G31) wordt gebruikt. moet de schroef voor de laagste stand zo ver mogelijk 
worden aangehaald. 
BELANGRIJK: als de branderknoppen moeilijk draaien, neem dan contact op met de Klantenservice voor vervanging 
van de branderkraan, als blljkt dat deze defect is. 

,. - -
VERVANGEN VAN DE SPROEIERS (zie de sproeiertabel in de Gebruiksaanwijzing) 

Verwijder de roosters (A). 
Haal de branders weg (B). 
Schroef de sproeier die vervangen moet worden los met 
een dopsleutel van de juiste maat (C). 
Vervang hem door een sproeier die geschikt is voor het 
nieuwe type gas. 
Monteer de sproeier weer op (D) . 

Als u een meervoudige brander heeft, gebruikdan een 
moersleutel om de sproeier (E) te vervangen. 

Denker voor de installatie van de kookplaat aan dat de 
sticker waarop de gasafstelling vermeld staat, en die bij de 
sproeiers geleverd wordt, zodanig moet worden 
aangebracht dat hij de bestaande informatie omtrent de 
gasafstelling bedekt. 

INSTELLING VAN DE LAAGSTE STAND VAN DE KRANEN 
Om er zeker van te zijn dat de laagste stand goed is afgesteld, moet de knop worden 
verwijderd, waarna u als volgt te werk gaat: 

draai de schroefvaster voor een lagere vlamhoogte (-); 
draai de schroef losser voor een hogere vlamhoogte (+). 

De afstelling moet worden verricht terwijl de kraan in de laagste stand staat (kleine 

vlam) ~ · 
De primaire Iucht van de branders hoeft niet te worden bijgesteld. 

Op dit punt kunt u de branders aansteken en de knoppen van de hoogste stand ~ 
in de laagste stand ~ draaien, om de stabiliteit van de vlam te controleren. 

Na de instelling moet worden afgedicht met afdichtingswas of soortgelijk materiaal. 

VERWIJZING NAAR PLAATSELIJKE VOORSCHRIFTEN 
De installatie moet worden uitgevoerd volgens de norm NBN D 51-003. 

KLANTENSERVICE 
Zorg ervoor datu de volgende informatie bij de hand hebt wanneer u de klantenservice 
belt: 

type storing of probleem; 
exact model (te vinden op het label op het instructie-/garantieboekje); 
servicenummer; dit is het nummer datu aantreft na het woord SERVICE op het 
typeplaatje onder de kookplaat en op het label op het instructie-/garantieboekje; 
uw volledige adres en telefoonnummer. 

Wanneer er reparatie(s) nodig zijn, neem dan contact op met een erkende Klantenservice, 
zoals aangegeven staat in de garantie. 
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OPSPOREN VAN STORINGEN 
Als de kookplaat niet goed werkt,lees dan eerst de aanwijzingen voor het opsporen van storingen door voordat u de 
Klantenservice belt. 
1. De brander ontsteekt niet of de vlam is niet gelijkmatig 

Controleer of: 
het gas of de elektrische voeding niet uitgeschakeld zijn, en vooral of de gaskraan open staat. 
de gasfles (bij vloeibaar gas) niet leeg is. 
de openingen van de brander niet verstopt zitten. 
het uiteinde van de bougie niet vuil is. 
aile onderdelen van de brander goed geplaatst zijn. 
er geen tocht is in de buurt van de kookplaat. 

2. De brander blijft niet branden 
Controleer of: 

de knop bij het aansteken van de brander lang genoeg ingedrukt is om de beveiliging te activeren. 
de openingen van de brander niet verstopt zitten in de buurt van het thermo koppel. 
het uiteinde van de beveiligingsinrichting niet vuil is. 
de insteiling van de laagste stand correct is (zie de desbetreffende paragraaf). 

3. De pannen staan niet stabiel 
Controleer of: 

de bodem van de pan perfect vlak is 
de pan midden op de brander staat. 
de roosters niet verwisseld of niet goed geplaatst zijn. 

Als dit niet helpt, kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde klantenservice. 

REINIGING VAN HET OPPERVLAK VAN DE KOOKPLAAT 

ffi WAARSCHUWING Koppel de netvoeding af voordat u onderhoud verricht. 

Aile geemaiileerde en glazen onderdelen moeten worden gereinigd met warm water en een neutraal reinigingsmiddel. 
Als kalkhoudend water of agressieve reinigingsmiddelen te lang in contact blijven met de roestvrij stalen oppervlakken, 
kunnen er vlekken ontstaan. Gemorst voedsel (water, saus, koffie) moet verwijderd worden voordat het kan opdrogen. 
Reinig de kookplaat met warm water en een neutraal reinigingsmiddel en droog hem af met een zachte doek of zeem. 
Verwijder aangekoekt vuil met speciale reinigingsmiddelen voor roestvrijstalen oppervlakken. 
OPMERKING: Maak roestvrij staal aileen schoon met een zachte doek of spans. 
Gebruik geen schurende of bijtende producten, producten op basis van chloor of schuursponzen. 
Gebruik geen stoomreinigers. 
Gebruik geen brand bare producten. 
Zorg ervoor dater geen zure of basische substanties zoals azijn, mosterd, zout, suiker of citroensap op de kookplaat 
achterblijven. 

REINIGING VAN DE ONDERDELEN VAN DE KOOKPLAAT 
Roosters, branderdeksels en branders kunnen worden verwijderd om ze schoon te maken. 
Was ze met de hand af in warm water met een niet-schurend reinigingsmiddel. Verwijder eventuele voedselresten 
zorgvuldig en controleer of de branderopeningen niet verstopt zijn. 
Afspoelen en goed afdrogen 
Plaats de branders en de branderdeksels weer geed terug in de daarvoor bestemde openingen. 
Controleer bij het terugplaatsen van de roosters of het gebied om de pannen neer te zetten in lijn is met de brander. 
Bij modeilen met elektrische ontstekingsbougies en een beveiliging moet het uiteinde van de bougie goed 
schoongemaakt worden, om ervoor te zorgen dat de kookplaat geed kan functioneren. Controleer deze onderdelen 
regelmatig, en maak ze indien nodig schoon met een vochtige doek. Als er aangekoekt voedsel op zit, moet dit worden 
verwijderd met een tandenstoker of een naald. 
OPMERKING: om schade aan het elektrische ontstekingsmechanisme te voorkomen mag dit niet worden gebruikt 
wanneer de branders niet in hun behuizing zitten. 

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING ( E 
Deze kookpiaat is ontworpen, vervaardigd en op de markt gebracht in overeenstemming met: 

de veiligheidsvereisten van de "Gasrichtlijn" 2009/142/EG (ex: EEG 90/396); 
veiligheidsvoorschriften van de "Laagspanningsrichtlijn" 2006/95/EG (die de richtlijn 73/23/EEG en iatere 
verordeningen vervangt); 
beschermingsvoorschriften van de "EMC"-richtlijn 2004/1 08/EG. 

Deze kookplaat is geschikt voor contact met etenswaren, en voldoet aan het EEG (CE) voorschrift nr. 1935/2004. 

MILIEUTIPS ~ 
Verwerkjng van de verpakkjng 

Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar, zoals aangegeven wordt door het recyclingsymbool Cc..'!ll. De diverse 

onderdelen van de verpakking mogen daarom niet bij het gewone huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden 
afgevoerd volgens de plaatselijke voorschriften. 

Afva!verwerking van het product 
Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte Elektrische en 
Elektronische Apparatuur (AEEA). 
Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier a is afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk schadelijke gevolgen 
voor het milieu en de gezondheid te voorkomen, die veroorzaakt zouden kunnen worden door onjuiste verwerking van 
dit product als afval. 

Het symbool ! op het product of op de begeleidende documentatie geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk 

afval behandeld mag worden, maar naar een speciaal verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische 
apparatuur moet worden gebracht. 

PRODUCTBESCHRIJVING 

1. Afneembare pannenroosters 

2. Halfsneile brander 

3. Halfsneile brander 
'lf'-

4. Snelle brander 

<f-® 5. Halfsneile brander 

~ 0-0 6. Bedieningsknop voor de halfsneile brander [1 

~ 0·-® 7. Bedieningsknop voor de halfsnelle brander tJ 

~ o.~ 8. Bedieningsknop voor de sneile brander £) 

9. Bedieningsknop voor de halfsneile brander Q 

,~ . 
Symbo!en 

Halve maan e Gaskraan gesloten 

Grotevlam ~ <{A Maximale opening/gastoevoer en elektrische ontsteking 

Kleinevlam t) Minimale opening, ofwel beperkte gastoevoer 



PRAKTISCHE WENKEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE BRANDERS 
De kookplaat heeft branders van verschillende afmetingen. Voor optimale 
prestaties van de branders dient u de volgende regels op te volgen: 

Gebruik pannen met bodems waarvan de diameter gelijk, of iets grater is 
dan die van de brander (zie tabel rechts). 
Gebruik aileen pannen met een platte bodem. 
Gebruik de julste hoeveelheid water voor het koken van voedsel, en houd 
het deksel op de pan. 
Zorg ervoor dat de pannen op de roosters niet uitsteken buiten de rand 
van de kookplaat. 

BELANGRIJK: een verkeerd gebruikvan de pannenroosters kan krassen op 
de kookplaat veroorzaken: Plaats de pannenroosters niet ondersteboven 
en schuif de roosters niet over de kookplaat. 
Wlj raden het volgende af: 

het gebruik van gietijzeren platen, speksteen en potten en pannen van 
aardewerk. 
het gebruik van vlamverdelers, zeals bijv. sudderplaatjes. 
het gebruik van twee branders voor een pan (bijv. voor een vi span). 

HET GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT 

Brander 

Snelle brander 

Halfsnelle brander 

ffi WAARSCHUWING Laat de gasvlam nooit buiten de rand en van de pan komen. 

Pan0 

van 24 tot 26 em 

van 16 tot 22 em 

BELANGRIJK: WANNEER DE KOOKPLAAT IN GEBRUIK IS, KAN DE GEHELE OPPERVLAKTE VAN DE KOOKPLAAT HEET 
WORDEN. 

Om een van de branders aan te steken draa it u de betreffende knop tegen de klok in op de stand van de grootste vlam. 
Druk de knop tegen het bedieningspaneel om de brander aan te steken. 
Nadat de brander is aangestoken moet u de knop nog ongeveer 5-10 seconden ingedrukt houden om de 
veiligheidsinrichting goed te Iaten werken. 
De beveiliging waarmee de brander is uitgerust zal het gas afsluiten als de brander per ongeluk uitgaat (door tocht, 
tijdelijk onderbreken van de gastoevoer, gemorste vloeistoffen etc.). 
De knop mag niet Ianger dan 15 seconden ingedrukt worden gehouden. Als de brander na deze tljd nlet blljft 
branden, wacht dan minstens een minuut voordat u hem opnleuw probeert aan te steken. 
OPMERKING: als specifieke omstandigheden van de gastoevoer het moeilijk maken om de gas brander aan te steken, 
wordt geadviseerd om de handelingen te herhalen, maar nu terwijl de knop op de kleine vlam is ingesteld. 

De brander zou uit kunnen gaan wanneer de knop losgelaten wordt. Dit betekent dat de beveiliging nog niet warm 
genoeg is. In dat geval moeten de bovenstaande handelingen worden herhaald. 

MATEN EN AFSTANDEN DIE IN ACHT MOETEN WORDEN GENOM EN (mm) 

.. 
I 

OPMERKING: Als er een afzulgkap boven de kookplaat 
wordt ge'installeerd, zie dan de bij de afzuigkap geleverde 
instructies voor de juiste afstand. 

" 

SPROEIERTABEL 

Soort gas dat Type brander Type Norma a I 
gebruikt wordt sproeier thermisch 

vermogen 

kW 

AARDGAS Snelle brander 132( 3,00 

(Methaan) G25 Halfsnelle brander 100 1,65 

VLOEIBAAR Snelle brander 86 3,00 
GAS 
(Cilinder) G30/G31 Halfsnelle brander 65 1,65 

Soort gas dat Configuratie model Nominaal thermlsch 
gebrulkt wordt vermogen (kW) 

G25 25 mbar 4 branders 7,95 

G30/G31 30 mbar 4 branders 7,95 

ELEKTRISCHE VOEDING: 230 V- SO Hz 

CATEGORIE 112L38/P 

Nominaal Verminderd Gasdruk 
verbruik thermisch mbar 

vermogen 

kW min. nom. max. 

3321/h 0,60 
20 25 30 

1831/h 0,35 

218 g/h ----o,60 
25 30 35 

120 g/h 0,35 

Totaal nominaal Benodlgde Iucht (m3) voor 
verbruik verbranding van 1 m3 gas 

881 1/h 8,187 

578 g/h 30,94 


