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ALGEMENE WAARSCHUWINGEN
• Het is niet mogelijk om meerdere platen tegelijk op hetzelfde toestel te

gebruiken.
• Gebruik de plaat niet langer dan 60 minuten.
• Na het gebruik wordt aanbevolen om de plaat met de nodige omzichtigheid

te hanteren, aangezien die zeer heet kan zijn.
• De plaat moet binnen de omtrek van de kookplaat geplaatst worden, en moet

minimaal 4 cm van de knoppen en bedieningen verwijderd blijven.

BESCHRIJVING
De plaat bestaat uit een kern van
aluminium tussen twee lagen roestvrij
staal. Dit ontwerp biedt een grotere
temperatuurgeleiding (koud of warm) en
garandeert een uitstekende hygiëne. Kan
ook in de koelkast of diepvriezer worden
gebruikt als houder voor voedingsmiddelen.

GEBRUIK OP GASPLATEN

Niet gebruiken op glasplaten, op verschillende branders of op ultrasnelle of UR2-
branders.

Schakel de brander 15 minuten lang in op maximaal vermogen, verlaag het vermogen
vervolgens tot het minimum. Maximaal 60 minuten lang gebruiken.

GEBRUIK OP ELEKTRISCHE KOOKPLATEN

Plaats de plaats niet op de bedieningen of in de nabijheid ervan.

Schakel de kookzone in op ongeveer ¾ van het maximale vermogen. Gebruik de functies
“Power” of “Versneld opwarmen” niet bij modellen waar deze voorzien zijn. Maximaal 60
minuten lang gebruiken.

REINIGING EN ONDERHOUD
• Gebruik geen schoonmaakmiddelen die chloor, ammoniak of bleekwater

bevatten.
• Gebruik geen ruwe of schurende materialen, of scherpe metalen schrapers.

De plaat kan makkelijker gereinigd worden wanneer die nog lauw is. Dompel de plaatniet
onder in water onmiddellijk na gebruik, maar wacht tot hij afgekoeld is.
VET: schoonmaken met warm water en afwasmiddel.
INGEBRAND VUIL: laat de plaat weken in warm water met afwasmiddel, schoonmaken
met een kraswerende spons, spoelen en afdrogen met een doek.
ZEER HARDNEKKIG VUIL: gebruik een specifiek product voor aangekoekt vuil en laat
het inwerken tot het vuil volledig is losgeweekt. Schoonmaken zoals u zou doen bij
hardnekkig vuil.


