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NEDERLANDS 

Bedankt voor het aanschaffen van de Inductie Beschermer. Lees voor gebruik de 
handleiding nauwkeurig door. Deze instructies bevatten belangrijke 
veiligheidswaarschuwingen die te allen tijde in acht genomen dienen te worden. Veel plezier 
met uw Inductie Beschermer!  

1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIE 

Plaats de Inductie Beschermer NOOIT op een heet oppervlak. Wacht na gebruik van de 
inductieplaat totdat deze is afgekoeld, voordat u de Inductie Beschermer op de inductieplaat 
plaatst.  
Het is belangrijk dat u de kookplaat NOOIT aanzet wanneer de inductieplaat nog door de 
Inductie Beschermer bedekt wordt.  

Disclaimer: KitchenYeah is geen enkel geval aansprakelijk voor schade aan de 
inductiekookplaat door het onjuist gebruik van de inductie beschermer.  

2. EERSTE KEER IN GEBRUIK 

De Inductie Beschermer dient op kamertemperatuur te komen voordat de beschermer recht 
trekt. Door verschillende temperaturen kan dit in sommige gevallen wat langer duren.  

3. VERLENGEN VAN DE LEVENSDUUR 

Rol de Inductie Beschermer op voordat u de kookplaat aan zet. Daarbij is het van belang dat 
u de Inductie Beschermer oprolt - en niet opvouwt - want dit kan de print beschadigen.  
Gebruik de Inductie Beschermer niet als een snijplank, want dit kan de print beschadigen.  

4. SCHOONMAAKINSTRUCTIES 

Maak de kookplaat eerst schoon voordat u de Inductie Beschermer erop plaatst, om te voorkomen dat 
de onderzijde van de Inductie Beschermer smerig wordt.   

 
Om de Inductie Beschermer schoon te maken, neemt u het af met een schone doek. Hierbij kunt u 
eventueel afwasmiddel gebruiken. Gebruik geen andere schoonmaakmiddelen.    
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ENGLISH 

Thank you for purchasing the Induction Hob Cover. Before using the Induction Hob Cover, read 
these operating instructions. Keep them for future reference. These instructions provide important 
safety warnings, to be observed at all times. Enjoy your purchase!  

1. SAFETY INSTRUCTION  
 
NEVER place the Induction Hob Cover on a hot surface. After using the induction hob, wait until it has 
cooled down before placing the Induction Hob Cover.  
 
NEVER switch on the hob when it is still covered with the Induction Hob Cover. 
 
Disclaimer: KitchenYeah is in no way liable for damage to the induction hob due to incorrect use of 
the induction protector 

2. FIRST-TIME USE 
 
The Induction Hob Cover needs to reach room temperature before straightening. In some cases, this 
may take a little longer due to different temperatures. 
 

3. EXTEND PRODUCT LIFETIME 
 
Roll up the Induction Hob Cover before turning on the hob. It is important to roll up the Induction 
Protector - and not to fold it - because this can damage the print. 
 
Do not use the cover as a cutting board, as this can damage the print.  

4. CARE AND CLEANING 
 
Clean the hob first before placing the Induction Hob Cover, to prevent the bottom of the cover from 
getting dirty. 
 
To clean the Induction Hob Cover, you can wipe the cover with a clean cloth. You can use detergent if 
necessary. It is NOT recommended to use other cleaning products.  
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