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Witt MultiZones, Individuelle
induksjonssoner av høy kvalitet        

    Individuelle Hi Power-induksjonssoner

    Betjeningspanel med slider (20x13 cm)

    Mono slider med LightGuide

    9 varmetrinn

    Boosterfunksjon på alle fire soner

    Låsefunksjon

    4 restvarmeindikatorer

    Timer på alle fire soner

    Stop & Go-funksjon

    Automatisk tilberedningssensor med 1 temperatur: 70 °C

    Sikkerhetsstopp

    Maks. effekt: 7,4 kW

    Rengjøringsvennlig svart glass

Advarsel!

MultiZones skal monteres av en autorisert el-installatør.

Ventilering av teknikkboksen

Plasser teknikkboksen så det er minst 20 mm avstand fra
ventilasjonsåpningen på boksen til skapveggen. Dette for å sikre
tilstrekkelig ventilasjon for elektronikken.

Vedlikehold og reparasjon

MultiZones har en design som gjør det mulig å utføre vedlikehold og
reparasjon under benkeplaten. For enkel atkomst til elektronikken skal
delen av kjøkkenskapet som skjuler elektronikken, være hengslet eller
avtakbar.

Soneplassering

Alle sonene er utstyrt med 100cm lange tilslutningskabler og
betjeningspanelet med 70cm kabel for kobling til koblingsboksen. Kablene
kan ikke forlenges eller skjøtes, noe som betyr at sonene må monteres
innenfor 100cm fra koblingsboksen og 70cm fra betjeningspanelet.
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*Fleksible soner

MultiZones er laget med tanke på fleksibilitet. DU velger om du foretrekker
en plassering med de to store sonene fremst eller bakerst. Eller om du
ønsker en plassering med vekselvis store og små soner. Du kan også velge
å plassere sonene på tradisjonell måte eller på rett linje. Følgende
forbehold gjelder imidlertid:

    Det må være minst 40 mm avstand mellom sonene.

    Det må være minst 50 mm avstand mellom sonene og bakveggen, til
siden samt til fremsiden av benkeplaten.

*Installasjon

Når du har valgt ønsket design, må benkeplaten skjæres ut i henhold til
målene.

NB: møblet eller benkeplaten, utskjæringskanter, laminat og limet som
MultiZones skal monteres i, skal være fukt- og varmebestandig og kunne
motstå temperaturer opp til 100°C.

*VIKTIG: Opplysningene om utskjæringsmål, materialvalg og så
videre må godkjennes av benkeplateleverandøren, som skal garantere
at produktet egner seg for løsningen som er valgt.
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