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Vermogen aanpassingsmodus 

Nota: De wijze van machtsaanpassing zal de totale macht van de 
inductiekookplaat, onder de vooronderstelling van de nominale spanning 
veranderen blijft onveranderd, zal de stroom ook na het veranderen van de macht 
veranderen, maar zodra overschrijdt de dragende lading van lijnstroom dan kan 
het tripping, lijn het branden, brand en andere risico's veroorzaken, gelieve met 
voorzichtigheid te gebruiken.  
Als gevolg van de verandering van het totale vermogen van de inductiekookplaat, 
zal de vermogensafstemming tussen de verschillende kookzones ook 
dienovereenkomstig veranderen, en kan er een lichte ruis optreden als gevolg van 
het frequentieverschil wanneer verschillende kookzones samenwerken. 

1. Hoe de kracht af te stellen:  

Wanneer de inductiekookplaat is ingeschakeld en zich in de uitschakeltoestand 
bevindt, houdt u eerst de "Timer"-toets ingedrukt, tikt u vervolgens 3 keer op 
de "Kinderslot"-toets om de modus voor het aanpassen van het vermogen 
binnen te gaan, vervolgens geeft de kookzoneselectie het vermogensniveau 
aan en knippert "Po" rechts van de Timertoets. Door op de "0" en "9" toetsen te 
drukken kunt u de instelbare vermogensgroep instellen, druk tenslotte op de 
"ON/OFF" toets om op te slaan en af te sluiten. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2. Instructies voor het aanpassen van het vermogen: 

1) 2800W (220~230V/13A) 
Wanneer de "Kookzoneselectie" respectievelijk "2" en "8" weergeeft, betekent 
dit dat het totale vermogen van de inductiekookplaat slechts de ingestelde 
waarde 2800W kan bereiken. Bij gebruik van deze vermogensstand is de 
maximale stroom die kan worden gevoerd 13A. Wanneer er meerdere branders 
zijn (max 3), Als de vermogenstoename de maximum limiet overschrijdt, zal de 
zoemer een "piep" geluid aangeven, en is de werking van de 
vermogenstoename ongeldig. 

 
 

2) 3500W (220~230V/16A) 
Wanneer de "Kookzoneselectie" respectievelijk "3" en "5" weergeeft, betekent 
dit dat het totale vermogen van de inductiekookplaat slechts de ingestelde 
waarde 3500W kan bereiken. Bij gebruik van deze vermogensstand is de 
maximale stroom die kan worden gevoerd 16A. Wanneer er meerdere branders 
zijn, zal, wanneer de vermogenstoename de maximum limiet overschrijdt, de 
zoemer een "pieptoon" laten horen, en is de werking van de 
vermogenstoename ongeldig. 

 
 

3) 6000W (220~230V/26A) 
Wanneer de "Kookzoneselectie" respectievelijk "6" en "0" weergeeft, betekent 
dit dat het totale vermogen van de inductiekookplaat slechts de ingestelde 
waarde 6000W kan bereiken. Bij gebruik van deze vermogensstand is de 
maximale stroom die kan worden gevoerd 26A. Wanneer er meerdere 
branders zijn, zal, wanneer de vermogenstoename de maximum limiet 
overschrijdt, de zoemer een "pieptoon" laten horen, en is de werking van de 
vermogenstoename ongeldig. 

 
 

4) 7200W (220~230V/32A) 
Wanneer de kookzoneselectie respectievelijk "7" en "2" toont, betekent dit dat 
het totale vermogen van de inductiekookplaat terug is op het maximum van 
7200W en de maximale belastbare stroom 32A is, dan kunt u aansluiten op de 
1*32A of 2*16A lijn. 
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