
 
 

 

Kasutusjuhend  

i-Cooking induktsioon ICI0402 

 

 

 

 
 



Tähelepanu! 

Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege turvalisuse huvides ning mittevajalike seadme 

ja/või köögi kahjustuste annetamiseks läbi alljärgnev juhend. 

 

Sissejuhatus 

Olete ABK InnoVent i-Cooking induktsiooni näol soetanud kvaliteettoote. 

Soovitame teil enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugeda läbi kasutusjuhend. Otstarbelise 

kasutuse ja korrapärase hooldusega pikendate oluliselt toote eluaega. 

Toode on mõeldud koduseks kasutamiseks normaalsetes sisetingimustes. Kui seadmega tekib 

probleem, võtke ühendust teile toote müünud firmaga. 

 

Oluline! Seade tuleb paigaldada nõuetele vastavalt ning hästiventileeritud ruumi. 

 

Kirjeldus 

i-Cooking tooted on saadaval erinevates variatsioonides, erinevate positsioonide ja 

induktsioontsoonide arvuga. Neid võib paigaldada nt nii roostevabast terasest, kivist, klaasist kui ka 

komposiit- ja konkriittööpinnale. 

i-Cooking induktsioon on personaalne küpsetussüsteem. Saate vastavalt maitsele ja vajadusele valida 

tsoonide arvu, asetuse ja tüübi. Näiteks suuremate pannide praktilisemaks kasutuseks jäetakse 

tsoonide vahele rohkem ruumi. 

Tsoonid on saadaval võimsusega kuni 3000 W ja olemas ka Boost kiirfunktsioon. 

Tsoonid on täielikult tööpinda integreeritud, tsoonide vahele jääb tööpind. Nelja erineva 

baasseadistusega saate luua omale sobiva asetuse. Lisajuhiseid saate ka vastavast brožüürist või 

veebilehelt.  

 

 

 

 

 

 

 



Koostisosad 

 

i-Cooking induktsiooni näide 

1 – Power tsoon/ Boost 3100W 

2 – standardtsoon/ Boost 1770W 

3 – juhtpaneel/ sensorjuhtimine 

4 – toiteplokk / max võimsus 3600 W kuni 7200W (2 eraldi vooluringi) 

 

i-Cooking induktsioon koosneb individuaalsetest induktsioontsoonidest ja juhtpaneelist, mis kõik on 

ühendatud toiteplokiga kaabli (700/1000 mm) abil. Tsoonid ja juhtpaneel võivad olla uputatud või 

tööpinnale paigaldatud. Tuleb kasutada silikoonmaterjali, et tagada veekindel kinnitus. 

 

  Uputatud      Tööpinnal   



 

 

Turvalisusnõuanded 

Käesolevast juhendist leiate vajaminevad nõuanded seadme korrektseks kasutamiseks ja 

hooldamiseks. Hoidke juhend alles. 

Seade on mõeldud toidu valmistamiseks kodustes tingimustes. Muul otstarbel kasutamine on 

keelatud ja võib põhjustada ohtliku olukorra.  

Tootja ei vastuta seadme väärast või mitteotstarbelisest kasutamisest tuleneva kahju eest. 

Ärge laske lastel seadmega mängida ega jätke neid järelvalveta seadme lähedusse. Seadme tööst 

tulenevalt tekib seadme läheduses kuumus – põletusoht. 

Ärge jätke ka seadme pakkematerjale laste käeulatusse, need võivad osutuda ohtlikuks. 

Enne seadme kasutamist veenduge, et sellel ei ole nähtavaid vigastusi. Kahtluse korral ärge seadet 

kasutage. Kahjustatud seade võib olla ohtlik. 

Enne seadme paigaldamist veenduge, et koduse vooluvõrgu pinge vastaks tooteetiketil toodud 

andmetele. Kui vooluvõrgus on vaja teha mingeid muudatusi, siis pöörduge kvalifitseeritud elektriku 

poole. 

i-Cooking seade läheb kasutamisel kuumaks ja jääb kuumaks ka mõni aeg pärast kasutamist. Ärge 

puudutage seadet kasutamise ajal. 

Küpsetusnõu liigutamisel või eemaldamisel kasutage alati kinnast või rätikut. Riie ei tohi olla märg või 

niiske, see juhib soojust ja tekib põletusoht. 

Ärge kuumutage seadmel kinniseid konserve, purke jms - need võivad surve all lõhkeda. 

Kasutage küpsetusnõusid, mis ei oleks läbimõõdult suuremad või väiksemad, kui juhendis soovitatud. 

Väiksema diameetri korral induktsioontsoon ei funktsioneeri, suurema diameetri korral võite 

kahjustada tööpinda. Tootja ei vastuta sellesttuleneva kahju eest. 



Õli ja rasv võivad kõrgel temperatuuril süttida, ärga jätke seadet küpsetamise ajal järelvalveta. Kui õli 

või rasv on juhuslikult süttinud, ärge kunagi kasutage leegi kustutamiseks vett! Katke süttinud leek 

kaanega või summutage märja riidega vms. 

Ärge kasutage liiga õhukese põhjaga küpsetusnõusid ega kuumutage tühja küpsetusnõud. 

Küpsetamisel tekib kuumus ja niiskus, tagage ruumis korralik ventilatsioon. Avage vajadusel aken või 

lülitage enne küpsetamist sisse õhupuhastaja. 

Kui pistik asub seadme lähedal, jälgige, et juhtmed ei satuks kokku (veel) kuuma seadmega. 

Elektrišoki oht! 

Jälgige, et kuumutate toitu piisavalt. Toidus olevad bakterid hävivad piisavalt kõrge temperatuuri (üle 

70 °C) ja küpsetusaja (vähemalt 10 min) juures. 

Kui teil on i-Cooking seadme alla paigutatud sahtel, veenduge, et seal ei oleks kergestisüttivaid 

esemeid. Kui tegemist on söögiriistade sahtliga, peab see olema kuumakindlast materjalist. 

Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit. Aur võib sattuda kontakti seadme pinge 

all olevate osadega, mis võib põhjustada läbipõlemise. 

Kui te pole seadet pikalt kasutanud, on soovituslik seade enne kasutamist korralikult puhastada. 

Vajadusel laske seda kontrollida spetsialistil, et veenduda, kas seade toimib korrektselt. 

Kui seadmel peaks ilmnema defekt garantiiajal, peab parandustöö läbi viima vaid ABK InnoVent 

esindaja, vastasel juhul garantii enam ei kehti. 

Kasutage ainult tootja poolt ettenähtud varuosasid. Muude varuosade kasutamine  ei ole lubatud 

nind katkestab garantii. 

Tootja ei vastuta tekkinud vigade eest, mis tulenevad juhendis toodud juhiste eiramisest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Induktsioontehnoloogia 

Induktsioonil küpsetamist, nagu gaasilgi, peetakse energiasõbralikuks. See põhineb induktsiooni 

printsiibil, kus kuumutatakse otse nõupõhja. See töötab järgnevalt: generaator klaasplaadi all tekitab 

induktsioontsooni. Kui tsoonile asetada magnetiseeruva põhjaga nõu, tekib nõu põhjas kuumus. 

Vajalikud on paksu magnetiseeruva põhjaga küpsetusnõud. Induktsioontsoon kohandub nõu 

läbimõõduga automaatselt, kuid kui nõu on liiga väike või sobimatust materjalist, siis see ei 

kuumene. Sel juhul kuvatakse ekraanil sümbol U. 

 

i-Cooking seade on juhitav sensorjuhtimisega paneelilt. Vajutades sümboleid klaaspaneelil, 

aktiveeruvad erinevad funktsioonid. Funktsiooni töö ajal põleb vastav indikaatortuli ja seadistamisel 

kõlab ka helisignaal. Võimsusaste  0-9 on kergestiseadistatav kas läbi liugjuhtimisevõi lihtsalt 

vajutades soovitud konkreetset võimsust. 

Igal induktsioontsoonil on oma jahutav ventilaator, mis hakkab madalal kiirusel tööle, kui tsoon 

kuumeneb. Kui tsoon muutub kuumemaks, kiireneb ka ventilaatori töö. Kui tsoon on piisavalt 

jahtunud, lõpetab ventilaator töö, kuigi see võib töötada ka mõni aeg pärast seadme väljalülitamist, 

et tagada vajalik temperatuur ja kaitsta seadme elektroonilisi osi. 

 

Juhtpaneeli sümbolid (olenevalt mudelist võivad erineda) 

 

- ON/OFF 

0 -9 – võimsusseadistus (liugjuhtimisel)   P – Booster (kiirkuumutus) 

U – küpsetusnõu andur (sobimatu või liiga väike nõu)  L - lukustus 

A – automaatne küpsetus     - soojendusfunktsioon 70 °C 

E – viga/elektroonika tõrge      - Paus 

H – jääksoojuse indikaator 



Start-stop 

Käivitamiseks vajutage ON/OFF nupule, ekraanil süttib 0. 

Tsooni väljalülitamiseks vajutage samuti ON/OFF nuppu, sümbol ekraanil kustub või süttib H. 

Küpsetustsooni aktiveerimine 

Esmalt vajutage ON/OFF, seejärel valige küpsetustsoon, misjärel süttib ka vastava tsooni juures 

indikaatortuli.  Nüüd saate seadistada sobiva võimsuse. Töö peatamiseks seadistage võimsus astmele 

0. Ekraanil kuvatakse seejärel 0 või H. 

Kui te ei vajuta ühtegi nuppu, lülitub juhtpaneel automaatselt ooterežiimile. 

Küpsetusnõu andur 

Induktsioon ei tööta ilma küpsetusnõuta. Nõu puudumisel või kui nõu on mittesobiv, ei ole võimalik 

seadistada ega muuta võimsusastet, ekraanil kuvatakse U. Sümbol kaob, kui tsoonile asetatakse õige 

nõu. Kui nõu eemaldatakse, katkeb ka töösolev funktsioon ning kuvatakse taas U sümbol, kuni nõu 

on tagasi asetatud. Seejärel küpsetusportsess jätkub. 

Jääksoojuse indikaator 

Tsooni töö ajal selle pind kuumeneb ja jääb kuumaks ka mõneks ajaks pärast küpsetamise lõppu. 

Pärast tsooni väljalülitamist kuvatakse mõni aeg sümbolit H. Ärge asetage sel ajal kuumatundlikke 

esemeid tsoonile. Põletusoht! 

Booster funktsioon 

Nimetatud funktsioon tekitab kõrge lisavõimsuse maksimaalselt 10 min jooksul, nt vee kiireks 

keetmiseks (maksimaalne võimalik võimsus). Kui Boost on aktiveeritud, võib see mõjutada teiste 

induktsioontsoonide võimsust. See juhtub siis, kui soovitud võimsusaste ületab hetkel saadavaloleva 

võimsuse. Mõjutatud tsooni võimsusindikaatoril hakkab ’9’ vilkuma, mõne sekundi pärast see esmalt 

määrab ja seejärel seadistab maksimaalse saadavaloleva võimsuse. 

Tsooni taimer 

Võimalik seadistada eraldi taimer kuni 4 tsoonile üheagselt (0-99 min). 

Nt: 16 minutit võimsusastmel 7 

1. Lülitage seade sisse, vajutades ON/OFF 

2. Valige sobiv tsoon vajutades sümbolit juhtpaneelil ( 0 ja indikaatortuli süttivad) 

3. Seadistage võimsus astmele 7, kasutades liugsüsteemi või lihtsalt vajutates konkreetsele 

astmele. 

4. Nüüd saate aktiveerida taimeri, vajutades CL. Ekraanil kuvatakse 00, number 16 tuleb 

sisestada vajutades esmalt 6 ja siis 1. 

5. Liikuge liuguril kuni näete numbrit 6, kinnitage vajutades taimeri indikaatorile 

6. Liikuge liuguril kuni näete numbrit 1, kinnitage vajutades taimeri indikaatorile. ’16’ 

Taimeri väljalülitamiseks korrake tegevust alates punktist 2. Ja seadistage aeg ’00’-le. 



Kui taimerile seadistatud aeg saab läbi, lülitatakse tsoon välja, ekraanil vilgub ’00’ ja kõlab helisignaal. 

Vajutades ’00’-le, helisignaal lõpeb. 

Iseseisev taimer 

Taimeri seadistamiseks eraldi ilma küpsetamiseta, toimige nagu eeltoodud näites, kuid jätke vahele 

punktid 2 ja 3. 

Automaatne küpsetus 

Kõikidele tsoonidele on võimalik seadistada automaatse küpsetuse režiimi, mis tähendab 

küpsetamise alustamist maksimumvõimsusel ja soovitud temperatuuri saavutamisel seadistub tsoon 

automaatselt tagasi eelnevalt seadistatud võimsusele. 

Nt: automaatne küpsetus, eelseadistatud võimsusel 7. 

1.  Lülitage seade sisse, vajutades ON/OFF 

2. Valige sobiv tsoon vajutades sümbolit juhtpaneelil ( 0 ja indikaatortuli süttivad) 

3. Seadistage võimsus astmele 9, kasutades liugsüsteemi või lihtsalt vajutates konkreetsele 

astmele. 

4. Vajutage uuesti 9, ekraanil kuvatakse sümbol A 

5. Seadistage soovitud võimsus 9-lt 7-le. Ekraanil vilguvad 7 ja A. 

Automaatse küpsetuse väljalülitamiseks valige esmalt tsoon, mille juures 7 ja A vilguvad. Seejärel 

valige uus võimsusseadistus, kasutades liugsüsteemi või vajutades konkreetsele 

võimsusmärgistusele. 

Paus 

Selle funktsiooniga saate ajutiselt katkestada kõik seadistused. Vajutage pausi sümbolit umbes 2 

sekundi jooksul. Pausi lõpetamiseks korrake sama protseduuri (indikaator vilgub) ja seejärel suvalis 

sümbolit. 

Mälufunktsioon 

Pärast seadme väljalülitamist on võimalik taastada järgmisi viimaseid seadistusi: 

- Võimsusseadistused erinevatel tsoonidel 

- Küpsetusaja seadistused erinevatel tsoonidel 

- Automaatse küpsetuse funktsioon 

Toimige järgnevalt: 

1. Vajutage ON/OFF 

2. Vajutage pausi sümbolit 6 sek jooksul. Nüüd on viimased seadistused aktiveeritud 

 

 

 

 



Soojendusfunktsioon 

Hoiab automaatselt temperatuuri 70 °C. See ennetab ülekeemist ja kõrbemist. Seda funktsiooni saab 

kasutada kuni 2 tunni jooksul. Kui nõu on funktsiooni ajal tsoonilt eemaldatud, jääb funktsioon 10 

minutiks aktiivseks, kui seadet välja ei lülitata. 

1. Valige funktsiooni jaoks teile sobiv tsoon 

2. Vajutage funktsiooni sümbolit liugjuhtimise indikaatori vasakul pool. Väljalülitamiseks 

vajutage tsooni ekraanile ja valige võimsusaste vahemikus 0 -9 

Lukustus 

Juhtpaneeli on turvalisuse ja mugavuse (nt puhastamise ajaks) mõttes võimalik lukustada. 

Toimige järgmiselt: 

1. Vajutage nupule ON/OFF 

2. Vajutage üheaegselt P ja 0 paremal ekraanil 

3. Vajutage uuesti 0 paremal ekraanil, nüüd kuvatakse sümbol L ja lukustus on aktiivne 

Lahtilukustamiseks: 

1. Vajutage nupule ON/OFF 

2. Vajutage üheaegselt P ja L paremal ekraanil 5 sek jooksul, seejärel ilmub sümbol 0 või H. 

Vajutage veelkord P ja kõik ekraanid lülitatakse välja 

 

Sobivad küpsetusnõud 

Kui nõu diameeter on liiga suur, võib see põhjustada kahjustusi tööpinnale.  

Nõudel peab olema magnetiseeruv sile põhi. 

Kasutage alati nõud, mille diameeter on vastavuses tsooniga. Kasutage järgnevat reeglit: 

Suur diameeter – Power tsoon 

Väike diameeter – standardtsoon 

 

Kasutage küpsetamisel ja keetmisel on soovitatav katta nõu kaanega, see säästab energiat ja väldib 

kuumuskadu. 

 

 

 

 



Seadme hooldamine ja puhastus 

Puhastage seade pärast iga kasutuskorda ja kuivatage. Tehke seda kindlasti alles siis, kui seade on 

jahtunud. 

Ärge kasutage seadme puhastamisel teravaid esemeid ega järgnevaid puhastusvahendeid: liiv, sooda, 

alkohol, happelised või kloori sisaldavad ained, grilli või ahju puhastusvahendid, nõudepesumasinale 

mõeldud puhastusvahendid, plekieemaldaja, abrasiivsed puhastusvahendid ja teravad svammid. 

Eemaldage seadmele sattunud suhkrutsisaldavad toiduained ja joogid koheselt. 

Pärast puhastamist kuivatage i-Cooking seade puhta lapiga, et vältida lubjaplekke. 

 

Nõuandeid 

Veenduge, et küpsetusnõu on küpsetamise ajal asetatud tsooni keskele. 

Elektri- ja parandustöid peab läbi viima selleks kvalifitseeritud spetsialist, ärge püüdke seadet ise 

parandada. 

 

Võimalikud vead 

Seade ei tööta: 

- Vigane elektriühendus 

- Läbipõlenud kaitsekork 

- Lukustuse funktsioon on aktiveeritud 

- Juhtnuppudel on vesi või rasv 

Kood U: 

- Küpsetustsoonil puudub nõu 

- Nõu ei sobi induktsioonile 

- Nõu diameeter on tsooni jaoks liiga väike 

Kood C või E: 

- Võtke ühendust hooldustehnikuga 

Üks või mitu tsooni on väljalülitatud. Süsteem võib olla häiritud kuna: 

- Unustasite tsooni välja lülitada 

- Üks või mitu juhtnuppu on kaetud 

- Küpsetusnõu on tühi ja põhi on ülekuumenenud 

- Seadmel on ka automaatne võimsusvähendus ja ülekoormuse korral automaatne väljalülitus 

Ventilaator töötab ka pärast tsooni väljalülitust: 

- See ei ole viga, ventilaator kaitseb seadme elektroonikat ülekuumenemise eest ning lülitub 

pärast piisava temperatuuri saavutamist välja 



Automaatse küpsetuse funktsioon ei tööta: 

- Küpsetustsoon on ikka kuum, kood H 

- Aktiveerimiseks on seadistatud kõrgeim võimsus 9 

Ekraanil kuvatakse 3 või 4 L koodi: 

- Lukustusfunktsioon on aktiivne 

Ekraanil kuvatakse  koodi: 

- Pausi funktsioon on aktiivne 

 

 

Elektriühendus 

i-Cooking seade t tohib ühendada vaid maandusega kontakti. Pistik peab olema kergesti ligipääsetav 

ka pärast seadme paigaldamist. 

Elektriühenduse peab vastavalt nõuetele ja regulatsioonidele looma selleks kvalifitseeritud elektrik. 

Kui pistik ei ole ligipääsetav, peab jääma võimalus seade vooluvõrgust välja lülitada lüliti abil. 

Võite kasutada auto-off lüliteid, kaitsekorke ja releesid EN 60 335 regulatsioonile vastavalt. 

Koduse vooluvõrgu pinge peab vastama tooteetiketil toodud andmetele. 

 

Ühendus: AC 230 V / 50 Hz 

Kaitse: 10A (tüüp B või C) 

 

EU normatiivide kohaselt on elektriohutuse tagamiseks soovitatav rakendada rikkevoolukaitset 

(30mA). 

Seadme mittekorrektsest paigaldusest ja ühendamisest ning maandusjuhtme ebakorrektsest 

ühendamisest või ühendamata jätmisest tingitud kahjude eest ei vastuta tootja ega müüja. 

 

Pärast elektriühenduse loomist  tuleb kindlustada, et pinge all olevad osad ei jääks nähtavale ega 
puuteulatusse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Pakkige lahti kõik seadme juurde kuuluvad osad ja veenduge, et need on terved 

2. Enne seadme kasutamist tuleb see täielikult paigaldada sobivasse tööpinda 

3. Seade on mõeldud koduseks kasutamiseks toiduvalmistamisel 

4. Eemaldage keraamilistelt pindadelt kõik sildid ja kleebised 

5. Induktsioontsoone ja juhtpaneeli ei tohi kasutada ladustamis- ega tööpinnana 

6. Seade peab olema maandatud ja ühendatud vastavalt kohalikele regulatsiooni nõuetele 

7. Ärge kasutage seadme ühendamise pikendusjuhtmeid 

8. Seadet ei tohi paigaldada nõudepesumasina või pesumasina kohale: veeaur võib kahjustada 
seadme elektisüsteemi ja põhjustada ohtlikke olukordi. 

Seade vajab töötamiseks korralikku ventilatsiooni. Veenduge, et mööbli õhuavad oleksid vastavuses 

ja seadme ventilatsiooniavadega. 

 

Juhtmestiku skeem on trükitud kleebisele juhtmetel kui ka toiteplokil. 

Ühendus elektrivõrku tuleb teha maandusega pistikutega, seadme ja elektrivõrgu vahele tuleb 

paigaldada kaitse. 

Erinevateks installatsioonimeetoditeks kasutage toiteplokis asuvaid ühendusi. 

Alati ühendage maandusjuhe! Järgige juhtmeskeemi. 

 

 

 

 



Installatsiooni näide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seadme pinge alt vabastamine 

Vajadusel toimige järgnevalt (olenevalt situatsioonist): 

Kruvige kaitsekork lahti ja eemaldage või lülitage võrgupinge välja spetsiaalsest kaitsmest 

Veenduge, et pinget pole võimalik juhuslikult taastada. 

 

Toote pakend on taaskasutatavast materjalist. Tagage nõuetekohane ümbertöötlus. Kasutatud 

toodet ei tohi ära visata koos tavaliste olmejäätmetega. Sellest tootest vabanemiseks tuleb see viia 

kasutatud elektri- ja elektronseadmete kogumispunkti. 

 

Seadistamine 

Enne seadme esmakordset kasutamist, tuleb seadme juhtnupud seadistada. Selle protseduuri käigus 

viiakse tsoonide asukoht nuppudega vastavusse. 

1. Eemaldage tsoonidelt nõud 

2. Vabastage seade pinge alt 

3. Oodake vähemalt 2 min enne, kui pinge taastate 

4. Alustage seadistamist 2 minuti jooksul pärast pinge taastamist. Võtke nõu diameetriga 16 cm, 

ärge kasutage samal ajal teisi nõusid. 

 

Olemasoleva seadistuse tühistamine 

A. Vajutage sümbolile P ja hoidke seda all. Juhtpaneelil süttivad tsooni indikaatortuled 

B. Jätkake P sümboli vajutamist, teise käega vajutage kiirelt iga tsooni ekraanile liikudes 

ringikujuliselt vastupäeva, alustades alt paremalt. Sooritage see 2-3 sekundi jooksul. Igal 

tsooni ekraanil vajutades kuulete kinnitavat helisignaali. Kui sooritus oli edukas, ilmub tsooni 



juurde miinusmärk. Kui kuulete kahekordset helisignaali, peate sooritust algusest peale 

kordama. 

C. Vabastage kõik nupud ja vajutage seejärel mõne sekundi jooksul ON/OFF nuppu kuni ilmub 

vilkuv sümbol E 

D. Oodake, kuni E sümbol lõpetab vilkumise ja muutub sümboliks C.  

Tähelepanu! Kui seadistade 3-tsoonilist seadet, tuleb seadistusprotseduuri alustada kõige 

ülemisest tsoonist alumise parema asemel. 

Võtke nõu diameetriga 16 cm, ärge kasutage samal ajal teisi nõusid. 

E. Valige tsoon vajutades vastavale C sümbolile juhtpaneelil. Seejärel asetage nõu valitud 

tsoonile ja oodake kuni sümbol C muutub sümboliks ’- ’. Tsoon on nüüd määratudja 

seadistatud. 

F. Korrake sama protseduuri ülejäänud tsoonide juures. Kui kõik tsoonid on seadistatud, kaovad 

sümbolid ’-’ ekraanilt. Seade on nüüd kasutamiseks valmis. 

 

Kui kuvatakse koodi E4, seadistage tsoonid uuesti, alustades seadistuse tühistamisega. Kui sellest 

pole abi, võtke ühendust toote müüjaga. 

 

 

 


