




SE



SE



SE



SE



SE



SE



SE



SE



SE



SE



SE



SE



SE



Läge för justering av effekt 

Obs: Effektjusteringsläget ändrar induktionshällens totala effekt, under 
förutsättning att den nominella spänningen förblir oförändrad, kommer strömmen 
också att förändras efter att effekten ändrats, men när den överstiger belastningen 
av linjeströmmen kan det orsaka utlösning, bränning av linjen, brand och andra 
risker, använd med försiktighet.  
På grund av ändringen av induktionshällens totala effekt kommer även 
effektmatchningen mellan de olika matlagningsområdena att ändras i enlighet 
med detta, och det kan uppstå ett litet ljud på grund av frekvensskillnaden när 
olika matlagningsområden arbetar tillsammans. 

1. Hur man justerar kraften: 

När induktionshällen är påslagen och i avstängningsläge, tryck först på och håll 
in "Timer"-knappen, tryck sedan på och håll in "Barnsäkerhetslås"-knappen 3 
gånger för att komma in i effektinställningsläget, därefter visar valet av 
matlagningszon effektnivån och "Po" blinkar till höger om Timer-knappen. 
Genom att trycka på tangenterna "0" och "9" kan du justera det justerbara 
effektbandet, tryck slutligen på tangenten "ON/OFF" för att spara och avsluta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2. Instruktioner för justering av effekt: 

1) 2800W (220~230V/13A) 
När "Cooking zone selection" visar "2" respektive "8" betyder det att 
induktionshällens totala effekt endast kan nå det inställda värdet 2800W. Vid 
användning av detta effektläge är den maximala strömmen som kan 
transporteras 13 A. När det finns flera brännare (max 3), Om ökningen av 
effekten överskrider den maximala gränsen, kommer summern att visa ett "pip" 
och funktionen för ökningen av effekten är ogiltig. 

 
 

2) 3500W (220~230V/16A) 
När "Cooking zone selection" visar "3" respektive "5" betyder det att 
induktionshällens totala effekt endast kan nå det inställda värdet 3500W. Vid 
användning av detta effektläge är den maximala strömmen som kan 
transporteras 16 A. När det finns flera brännare, Om ökningen av effekten 
överskrider den maximala gränsen, kommer summern att visa ett "pip", och 
driften av ökningen av effekten är ogiltig. 

 
 

3) 6000W (220~230V/26A) 
När "Cooking zone selection" visar "6" respektive "0" betyder det att 
induktionshällens totala effekt endast kan nå det inställda värdet 6000 W. Vid 
användning av detta effektläge är den maximala strömmen som kan 
transporteras 26 A. När det finns flera brännare, Om ökningen av effekten 
överskrider den maximala gränsen, kommer summern att visa ett "pip" och 
driften av ökningen av effekten är ogiltig. 

 
 

4) 7200W (220~230V/32A) 
När valet av matlagningszon visar "7" respektive "2" betyder det att 
induktionshällens totala effekt är tillbaka till maximala 7200 W och att den 
maximala laddningsbara strömmen är 32 A. Du kan då ansluta till linjen 1*32 A 
eller 2*16 A. 
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