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Förbereda COOKTEK MAGNAWAVE bufféenhet FÖR ANVÄNDNING
Innan Ni tar Er buffé i bruk så gör du följande:
1. Ta bort allt förpackningsmaterial.
2. Placera enheten på ett torrt, jämnt och hårt, stabil och icke brännbart underlag.
3. Håll enheten på avstånd från andra värmekällor och håll minst 50 mm avstånd för
luftcirkulation vid sidorna, fram - och baksida. Om antingen luftintaget eller
luftutsläpp är blockerat, den inre temperaturen kommer att stiga, vilket gör att en felkod
kommer att visas i displayen.
Jordning av enheten:
Enheten måste vara väl jordad. I händelse av en elektrisk kortslutning,
Jordning minskar risken för elektrisk stöt genom att tillhandahålla en säker väg för den elektriska
strömmen. Enheten har en nätkabel med en 1-fas jordad kontakt, som måste
användas i ett kompatibelt och jordat uttag. Det ligger i installatörens ansvar
att montera rätt uttag i väggen.
För din egen säkerhet, ta aldrig bort den elektriska (jord) anslutningen
från kontakten. Använd aldrig en ojordad adapter eller förlängningssladd.
VARNING: En elektrisk stöt kan vara resultatet av en felaktigt jordad stickpropp. Vänligen
rådfråga en kvalificerad elektriker om du har några frågor innan du börjar installationen.
Vissa enheter kan levereras med en avtagbar IEC nätsladd. Kontrollera att denna är
ordentligt ansluten till din CookTek enhet innan du ansluter enheten i vägguttaget.
ELINSTALLATION KRAV *
Varje installations plats har olika typer av elkablar. Eftersom många olika lokala
regler finns så är det upp till ägaren och installatören att följa dessa regler.
CookTek ansvarar inte för eventuella följdskador på grund av felinstallation.
• Läs alla installationsanvisningar noggrant före installationen.
• Lyft upp enheten försiktigt ur kartongen.
• Ta bort alla lösa förpackningar och tillbehör.
• Det åligger installatören att följa alla lokala bestämmelser vid installation.
• Alla installationer som inte överensstämmer med specifikationerna som anges i denna handbok så
annulleras automatiskt produktens garanti.
• CookTek rekommenderar att varje enhet installeras på en egen grupp i elcentralen för att minimera
risken för störningar i elektroniken.
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Montering av incogneeto enheten.
● Fäst de medföljande monteringsskenorna enl installationsritning på sidan 7.

● Sätt in enheten med klistermärket
bort från kunden.
Detta är den sidan av enheten som Magneeto ™ II sensorn måste placeras över.
● För att montera enheten på medföljande monteringsskenor, se sid 7
● Montera kontrollpanelen med skruvar. Monteringsalternativ illustreras i
bifogad ritning.
● Anslut i ett jordat 1-fas uttag (beroende på vilken modell som köpts. Kontrollera märkplåten på
enheten så att rätt spänning erhålls.
OBS: För bästa drift skall det finnas gott om utrymme runt och under enheten så frisk luft kan cirkulera
fritt.
GODKÄND för yrkesmässig användning
CookTek´s MagnaWave cooktops har testats och är i överensstämmelse med UL
197 och CSA standarder C22.2 och är försedda med kommersiellt betygsatta godkännanden.
CookTek Magna Wave cooktops har testats och är i överensstämmelse med
Europeiska ekonomiska samarbetsområdets standarder och är försedda med CE-märkning vilket
betecknar Europeiska överensstämmelser.

Allmän användning:
Anslut enheten till ett jordat uttag. Modellerna ska anslutas till ett 230-240V uttag med belastning på
högst 650W beroende på vilken modell som köpts. Se märkplåten på enheten för att kontrollera rätt
spänning och watt. Spänningar under 230V kan resultera i mindre
märkeffekt och långsammare uppvärmning.

Denna enhet är endast konstruerad för att värmehålla livsmedel.

Denna enhet är utrustad med
SmarTag ™-teknik med hjälp
av RFID för att ge exakt
temperaturreglering.

Denna enhet kräver en
Magneeto ™ II
(sensortallrik) för att fungera.
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För att använda buffé enheten görs följande:
1. Tryck på On/Off knappen.
En grön LED lampa tänds vid knappen
2. Placera en Magneeto ™ II på toppskivan
över enheten tills lysdioden börjar blinka och SmarTag ™ LED lampan tänds
3. Placera ett induktions kompatibelt kärl ovanpå Magneeto ™ II.
Pan detect lampan tänds.
Se till att kärlet är centrerat på Magneeto ™ II. Enheten kommer att börja på
80 ° C, eller den sist inställda temperaturen. Tryck på pil upp eller ner för att
ändra önskad temperatur från det förinställda valet.
4. När du har valt önskad temperatur, kommer enheten att börja värma
kärlet. Bokstaven C blinkar när kärlet är under uppvärmning. När kärlet
har nått den inställda temperaturen kommer bokstaven C förbli i fast sken på
displayen..
5. För att låsa displayen, tryck på Lås-knappen tre gånger
(Den röda lysdioden till höger om lås knappen tänds när den är låst). Detta förhindrar att
temperaturinställningarna ändras av misstag. För att låsa upp
displayen, tryck på lås-knappen tre gånger.
6. När du är klar med enheten, tryck på On/Off knappen. Den
gröna LED lampan slocknar. Ta bort kärlet från enheten.

För att använda magneeto II sensortallriken görs följande:
När Incogneeto ™ eller MB061 enheten är påslagen placeras
en Magneeto ™ II på toppskivan (ribbade sidan nedåt) över enheten. Vrid
tallriken tilldess att lysdioden börjar blinka och SmarTag ™ LED lampan tänds
Placera ett induktions kompatibelt kärl ovanpå Magneeto ™ II tallriken
Pan detect lampan tänds. OBS! Kärlet får inte täcka RFID fliken
på sensortallriken.

RFID flik
Temperatur
Sensorn
Röd lampa
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VIKTIG INFORMATION
• Värm aldrig ett tomt kärl, det kan skada hällen eller kärlet och överhetta
enheten. När överhettning inträffar kommer en felkod att blinka på LED
displayen och enheten kommer att stänga av sig själv automatiskt. När temperaturen
återgår till normalläge, kommer enheten att starta igen.
• Kom ihåg att stänga av enheten efter varje användning.
• Håll enheten borta från gas-och elspisar eller öppen eld. Placera inte
enheten i ugnen. Om den omgivande luftens temperatur är för hög kommer enheten
upphöra att fungera.
• Var noga med att torka av utsidan av kärlet före användning. Annars kan vattnet som droppar
på utsidan av kärlet börja koka och stänka vilket kan resultera i brännskador.
• Rör inte sensortallriken omedelbart efter användning. Värmen från pannan kommer att överföras till
den vilket gör den varm och kan orsaka brännskador vid beröring.
• Placera ej något annat på hällen än godkända induktionsredskap då enheten är påslagen.
Exempelvis: Placera aldrig konservburkar ovanpå hällen eftersom de då kan explodera.
• Placera aldrig aluminiumfolie på hällen.
• Använd inte enheten nära en vattenkran, pool, diskbänk, eller andra områden
där vatten kan hämtas. Förvara aldrig enheten ute eller upp och ner.
• Blockera inte eller ändra luftintaget eller utblåset. Stick inte in främmande
föremål i dessa öppningar.
• Undvik att slå eller skada hällen. Placera inte hällen i bagaget om ni är ute och reser.
Kasta eller tappa ej enheten då det kan skada de inre komponenterna.
Detta omfattas EJ av garanti. Vid misstänkt skada på enheten; dra omedelbart ut kontakten och
använd inte enheten. Ring efter en servicetekniker.
Ändring av temperaturskala.
Stäng av enheten. Håll in knappen pil upp samtidigt som du trycker på
on/off knappen. Tryck sedan på pil ner för att välja
önskad skala. Stäng sedan av enheten genom att tryck på on/off knappen igen.
Obs: om en knapp inte trycks in inom fem minuter så kommer enheten att stängas av
och behålla den tidigare inställda temperatur skalan.

Ändring av temperaturområde.
Stäng av enheten. Håll in knappen pil upp och pil ner samtidigt som
du trycker på on/off knappen. Tryck sedan på någon av pilarna och
välj ”NUM”. Tryck sedan på lås knappen. Använd pilarna igen för att
välja "PART" eller "FULL" för del eller fullständiga temperaturer.
Tryck på strömbrytaren on/off för att bekräfta.
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Programmering av Megneeto II sensortallrik.
Stäng av enheten. Håll in knappen pil ned samtidigt som du trycker på
on/off knappen. I displayen visas texten "CLR.".
Använd denna för att rensa sensorn (enheten är inte längre i
auto läge) Använd annars upp-och nedpilarna för att välja
en temperatur.
För att ställa in sensorn, tryck på Lås-knappen två gånger. Displayen
visar "TAG SET."
● Upprepa vid behov med andra Magneeto ™ II sensortallrikar
Underhåll och rengöring
Din CookTek Bufféenhet är lätt att hålla ren. Var noga med att följa dessa enkla
instruktioner:
1. Stäng av apparaten och dra ut kontakten ur eluttaget innan rengöring.
2. När enheten är sval, torka av ytan och chassit med en mjuk fuktig trasa. Använd ett milt
rengöringsmedel ( typ yes diskmedel ).
Använd inte ett lutbaserat-rengöringsmedel, t.ex.ugnsrengöringsmedel, eftersom det kan skada
enheten.
3. Sänk aldrig ner enheten i vatten och diska den aldrig i diskmaskinen.
Rengöring av Magneeto II sensortallrik.
Vid behov, rengör Magneeto ™ II med en mild tvål eller rengöringsmedel.
● Placera inte Magneeto ™ II tallriken i diskmaskinen.
Skötsel och varningar
Buffé enhetens RFID-antenn är placerad på sidan av enheten.
Magneeto ™ II RFID-fliken skall placeras över antennen.
Använd Magneeto ™ II ENDAST med Incogneeto ™ och MB061 serie 650 watt
RFID induktions enheter. Använd INTE Magneeto ™ II med andra induktions enheter
då detta kan skada sensorn.
Högsta tillåtna diameter på kärlet är 12 "(30,5 cm) i diameter. Kärlets botten
skall vara plan och i kontakt med temperaturgivarens kupol, annars sker
överhettning som följd.
● När ett varmt kärl flyttats från Magneeto ™ II sensor tallriken så kan den bukta uppåt vilket är helt
normalt och försvinner när den kallnat eller ett nytt kärl placeras ovanpå..
● Böj eller vrid aldrig sensortallriken Magneeto ™ II då skador kan uppstå.
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Installationsanvisning

Installation för granit med träskiva
under

Granit

Träskiva (12mm eller 20mm)
Behåll detta parallellt
Skruva ner

Justera

Justera monteringsskenan för att anpassas till rätt tjocklek
på toppskivan
40mm total tjocklek
på toppskivan

32mm total tjocklek
på toppskivan

Träskiva (12mm)
Träskiva (20mm)
Installation under toppskiva

Skjut tillbaka skenan
för att frigöra spåret
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Enhetens mått:

Sett från sidan

Sett framifrån
Front
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Garantivillkor
All kommersiell utrustning som tillverkats av CookTek har en garanti mot
defekter i material och utförande under en period av ett år från dagen för försäljningen,
VIKTIGT! Spara en kopia av kvittot för att verifiera inköpsdatum. Kund som kan uppvisa ett giltig
originalkvitton som anger serienummer och inköpsdatum är berättigad att
erhålla garantiservice. Garantin är till förmån för den ursprunglige köparen och
kan inte överlåtas. Eventuella fel i material eller utförande, som förs till
uppmärksamhet för CookTek genom skriftlig anmälan inom den fastställda garantitiden kommer
repareras eller bytas ut, på CookTek´s bekostnad, med nya eller återcertifierat produkter eller delar..
Denna garanti är ogiltig om det fastställs vid inspektion av en auktoriserad
serviceverkstad att utrustningen har ändrats, missbrukats felaktigt, felaktigt
installerade, eller skadats under transport eller genom brand eller översvämning. Garantin
anses ogiltig om den seriella märkskylten har avlägsnats eller om enheten har
öppnats eller modifierats på något sätt, eller att service har utförts av obehörig personal.
VIKTIGT! Spara en kopia av kvittot för att verifiera inköpsdatum.
Ett inköpsbevis med serienummer (S) och datum för inköpet
krävs för att erhålla garantiservice.
För att få garantiservice Vänligen ring din säljare eller ABM AB på tel:08-556 218 80.
CookTek eller ABM AB tar inget ansvar för några skador som uppstår under transporter.
För ytterligare information och andra uppgifter om garanti, kontakta ABM AB på tel:08-556 218 80
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VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Det finns vissa skyldigheter som alltid ska tillämpas om den här apparaten
används:
• För att minska risken för brand, elektriska stötar eller skada - läs, följ och spara
alla instruktioner.
• Sänk aldrig ned sladdar, stickproppar eller apparaten i vatten.
• Övervaka noga när apparaten används i närheten av barn. Håll barn borta
från apparaten under drift.
• Koppla alltid ur apparaten direkt efter användning för att kyla ner enheten innan
hantering, transport eller lagring.
• Använd inte någon apparat som har en skadad sladd eller kontakt, eller en som har skadats .
• Använd inte tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren.
Användning av icke godkända tillbehör kan orsaka skador och gör garantin ogiltig.
• Kärlet som placerats på apparaten värms kontinuerligt så länge strömmen är PÅ.
• Låt inte nätkabeln komma i kontakt med varma ytor.
Flytta inte apparaten när kontakten är ansluten.
• Flytta inte apparaten när ett kärl med heta vätskor är placerat ovanpå enheten.
• För att stänga av enheten vrids reglaget till "OFF". Du hör ett "klick".
Du kan sedan dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
• Använd inte CookTek Induktion enheten för något annat än den är avsedd för och
som beskrivs i denna manual. Denna enhet är utformad för att värma och laga mat och är
inte är avsedda för laboratorium eller industriell användning.
• Placera inte mat eller konservburkar på induktionshällens yta.
• Denna produkt får endast repareras av en auktoriserad serviceverkstad eller av ABM´s
personal. Försök inte öppna enheten eller utföra service av något slag. För
service information kontakta ABM på 08-556 218 80.
• Den här apparaten måste jordas. Anslut endast till ett jordat uttag.
Innan användning, läs noggrant igenom instruktioner och elinstallations
krav på sidan 2 i detta häfte. Använd inte en förlängningssladd som är ojordad.
• låt inte maten koka över eller lämna apparaten utan tillsyn när den används.
• I den osannolika händelsen av att fett tar eld i kärlet, kväv elden genom att täcka pannan med ett
lock som täcker kärlet helt. Använd inte vatten. När branden är under kontroll, stäng av apparaten och
dra ut kontakten från vägguttaget.
• Enheten får endast används med induktions-kompatibla köksredskap.
• Placera enheten på ett jämnt, hårt, stabilt och icke brännbar yta före användning.

Sverige agent:
ABM AB
Anläggarvägen 10
136 44 Handen
Tel:08-556 218 80
www.abm-ab.se
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Orsak

Meddelande

Åtgärd

Trasig temp.
sensor

Ring service

Ström fel

Byt kokkärl, Ring service

Överström

För att nollställa: dra ur
kontakten och vänta 5 min.
Om felet kvarstår, ring elektriker
för uppmätning

Hårdvarufel

Ring service
Dra ur kontakten och byt uttag
Om felet kvarstår, ring service

Nollspänningsfel

Magneeto II RTD
fel

Ring service

Temp sensor fel

Kontrollera att sensorn är rätt
placerad

RFID läsaren trasig

Ring service
Kontrollera
panelanslutningen samt
elförsörjning. Ring service

Gränssnitt trasigt

Ring service

Kritiskt fel
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