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Hyvä asiakas
Lukekaa laitteen käyttöohjeet huolellisesti. Kiinnittäkää
erityishuomiota turvallisuusohjeisiin ensimmäisillä sivuilla.
Säilyttäkää käyttöohjeet myöhempää tarvetta varten. Huolehtikaa,
että jokainen laitteen käyttäjä tutustuu laitteen käyttöohjeisiin.
Seuraavat tekstissä esiintyvät symbolit tarkoittavat:
Turvallisuusohjeet:
- Varoitus: sisältää tietoa, joka koskee käyttäjän omaa
turvallisuutta.
- Tärkeää: sisältää tietoa, jolla vältetään laitteen
vahingoittuminen.
Tietoa ja käytännöllisiä neuvoja
Ympäristöön liittyvää tietoa
1. Nämä numerot opastavat käyttäjää askel kerrallaan eteenpäin
laitteen asennuksessa ja käytössä.
2. …
3. …
Käyttöohjeet sisältävät tietoa keinoista, joita laitteen käyttäjä voi
suorittaa korjatakseen laitteen mahdolliset käyttöhäiriöt. Katso
osio "Vianetsintä".
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Turvallisuus
Laitteen turvallisuustekijät noudattavat hyväksyttyjä suosituksia
ja IEC-standardeja. Kuitenkin, laitteen valmistajana toivomme
Teidän huolellisesti tutustuvan seuraaviin turvallisuusohjeisiin.

Sähköturvallisuus
• Laitteen asentamisen ja liittämisen sähköverkkoon saa tehdä vain
laillistettu sähköalan ammattilainen.
• Laitteen korjaukset saa tehdä vain hyväksytyt merkkikorjaajat.
Näin vältytään tapaturmilta tai laitteen vahingoittumiselta. Jos
laitteesi tarvitsee korjausta, ota yhteys lähimpään
merkkikorjaamoon.
• Tämä kytkentä voidaan toteuttaa järjestämällä niin, että laitteen
pistotulppaan pääsee käsiksi, tai kiinteissä sähköjohdoissa
olevalla sähköasennusmääräysten mukaisella katkaisijalla.
Seuraa laitteen asennus- ja käyttöohjeita huolellisesti. Takuu ei
kata ohjeiden vastaisesti suoritettujen toimien aiheuttamia
vahinkoja.
• Samaan tasoon asennettuja laitteita voidaan asentaa ja käyttää
ainoastaan asianmukaisissa tiloissa, jotka ovat standardien
mukaisia. Tämä takaa riittävän suojan mahdollisia sähkövahinkoja
vastaan.
• Jos laitteessa ilmenee käyttöhäiriö tai se rikkoutuu:
– Kytke virta pois laitteesta ja ota yhteys lähimpään
merkkikorjaamoon.
Jos laitteen pinta on vahingoittunut/halkeillut, kytke virta pois
laitteesta välttääksesi sähköonnettomuuksien tai sähköiskun
mahdollisuuden. Älä käytä liesitasoa ennen kuin lasipinta on
vaihdettu.
Käyttäessäsi liesitasoa, älä käytä alumiinifoliota tai tuotteita,
jotka ovat pakattu alumiinia sisältäviin pakkauksiin.
Jos laitteen virtajohto on vahingoittunut, tulee se vaihtaa
laitteen valmistajalla, valtuutetulla korjaajalla tai laillistetulla
sähköalan ammattilaisella.
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Lapsen turvallisuus
VAROITUS: Kosketeltavissa olevat osat saattavat tulla käytön
aikana kuumiksi. Pienet lapset tulee pitää etäällä laitteesta.
Tämä laite ei ole tarkoitettu lasten tai toimintarajoitteisten
ihmisten käytettäväksi ilman riittävää valvontaa, jolloin
varmistetaan laitteen käytön turvallisuus. Lapsia tulee ohjeistaa,
että laite ei ole leikkiväline.
Keittoalueet kuumenevat käytön aikana. Pidä aina lapset poissa
laitteen lähistöltä laitteen ollessa käytössä. Vaikka liesitaso on
varustettu varmuuslukolla, pinta saattaa olla kuuma.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi henkilöiden toimesta
(mukaan lukien lapset), joilla on rajoittuneet fyysiset, sensoriset tai
henkiset kyvyt tai kokemuksen ja tiedon puute, ilman heidän
turvallisuudestaan vastaavan henkilön opastusta ja valvonta.

Turvallisuus käytön aikana
• Tämä tuote on tarkoitettu kotikäyttöön. Se ei ole suunniteltu
ammattilais- tai tehdaskäyttöön.
• Älä käytä laitetta huoneen lämmitykseen.
• Huolehdi, etteivät muut sähkölaitteet tai niiden johdot joudu
kosketuksiin kuuman keittolevyn kanssa.
• Ylikuumentunut rasva tai öljy syttyy nopeasti tuleen, joten huolehdi
laitteen käytön aikaisesta valvonnasta.
• Käytön jälkeen katkaise keittoalueen virta säätimestä äläkä jätä
sitä kattilan tunnistimen varaan.
• Pidä aina kytkentätaulu puhtaana ja kuivana.
• Älä koskaan aseta tulenarkoja tavaroita liesitason päälle.
• Älä pidä tulenarkoja tavaroita tai aerosolipulloja laitteen
läheisyydessä.
• Muiden laitteiden johdot eivät saa päästä kosketuksiin kuuman
liesitason kanssa. Tämä saattaa aiheuttaa laitteen tai johtojen
vaurioitumisen.
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Turvallisuus
Puhdistuksen aikainen turvallisuus
• Mikroaaltouunia tulee käyttää koristeovi avattuna
• Ennen puhdistusta, kytke virta pois laitteesta.
• Turvallisuuden takaamiseksi, älä puhdista laitetta höyrysuihkulla
tai korkeapainepuhdistuksella.
• Seuraa laitetta puhdistaessasi laitteen turvallisuus- ja
käyttöohjeita.
• Höyrypuhdistinta ei saa käyttää keittotason puhdistamiseen.
• Älä käytä hankausaineita tai terävää metallilastaa uuniluukun lasin
puhdistamiseen, sillä ne saattavat naarmuttaa sen pintaa, mikä
saattaa johtaa lasin särkymiseen.

Kuinka vältät laitteen vahingoittumisen
• Älä käytä keittoaluetta työtasona tai säilytystilana.
• Varo laitteen reunoja siirrellessäsi astioita.
• Älä pidä keittoalueiden päällä tyhjiä astioita.
• Keraaminen lasi on erittäin tiivis ja lämpötilojen vaihteluun
soveltuva, mutta se ei ole särkymätön. Se voi särkyä erityisesti,
jos kovia tai teräviä esineitä putoaa sen päälle.
• Ole varovainen käyttäessäsi valurautaisia tai teräväkulmaisia
astioita. Näiden liikuttelu saattaa naarmuttaa laitteen pintaa ja
lasia.
• Jos sokeri tai sokeripitoinen aines sulaa laitteen pinnalla, pyyhi se
välittömästi, koska sen poistaminen jäähtyneenä saattaa
naarmuttaa laiteen pintaa.
Tärkeää: Voit saada palovamman, jos käytät lasinkaavinta
kuumalla pinnalla.
• Pidä sulavat materiaalit pois keraamiselta lasipinnalta (esimerkiksi
muoviset käyttöesineet, alumiinifolio tai pakkausmateriaalit.)
Kaikki keraamiselle lasille sulaneet materiaalit tai ruoka tulee
puhdistaa pois välittömästi.
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Vanhojen tuotteiden hävittäminen
VAROITUS: Ennen vanhan laitteen hävittämistä, huolehdi, että
se on käyttökelvoton, jotta siitä ei aiheudu vaaraa. Pyydä aina
laillistetun sähköammattilaisen kytkemään laite pois
sähköverkosta.
Ympäristöllisistä syistä on tärkeää, että käytetyt laitteet hävitetään
asianmukaisesti.
• Laitteita ei saa hävittää talousjätteiden mukana.
• Hanki tietoa laitteen hävittämisohjeista tai mahdollisista
keräyspäivistä ennen laitteen hävittämistä.
Huomio: Jos kosteutta ilmenee liesitasolla tai sen lähellä.
Kosteutta voi esiintyä laitteen käytön alussa tai jos laite on ollut
käyttämättä pitkään. Siitä ei aiheudu vahinkoja tai
korjaustoimenpiteitä.
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Sopivat keittiövälineet
Kattilat ja pannut
Mitä parempi keittoväline, sitä parempi tulos.
• Voit tunnistaa hyvät kattilat ja pannut tarkastelemalla niiden
pohjaa. Pohjan tulisi olla mahdollisimman tiivis ja litteä.

• Ostaessasi uusia kattiloita ja pannuja, kiinnitä erityistä huomiota
niiden pohjan halkaisijaan. Valmistajat usein ilmoittavat vain
keittovälineen reunuksen halkaisijan.
• Keittiövälineet, jotka sisältävät alumiinia tai kuparia, saattavat
aiheuttaa keraamisen lasipinnan värjääntymistä. Väriä on erittäin
vaikea, mahdotontakin, poistaa.
• Ole varovainen käyttäessäsi valurauta-astioita tai astioita, joiden
pohja on vahingoittunut, Ne saattavat naarmuttaa laitteen
lasipintaa
• Kylminä, kattiloiden ja pannujen pohjat ovat hieman kaarevia
sisäänpäin. Ne eivät koskaan saisi olla kaartuneita ulospäin.
• Jos käytät erityisiä keittovälineitä (esim. painekattila,
haudutuskattila, wok-pannu jne.) seuraa aina tuotteen valmistajan
ohjeita.
Yleistä
• Astian pohjan tulisi aina olla kuiva ja puhdas.
• Estääksesi lasipinnan naarmuttumisen, älä liu’uta astiaa
lasipinnalla, vaan mieluummin nosta astiaa.
• Naarmuja voi tulla myös hiekanjyvistä (esim. pestyt vihannekset),
joita voi kulkeutua keittoastian mukana lasipinnalla.
• Nestemäisiä ruokia tehdessäsi, käytä aina isoja keittoastioita, jotta
ruoka ei kiehuisi yli.
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Energiansäästövinkkejä:
Voit säästää huomattavan määrän energiaa noudattamalla
seuraavia ohjeita:
• Aseta aina keittoastiat keittoalueille ennen virran kytkemistä.
• Likaiset keittoalueet ja – astiat lisäävät virrankulutusta.
• Jos mahdollista, pidä aina keittoastian päällä kattilaa, joten
energia tulee kokonaan hyödynnetyksi.

• Keittotasojen sammuttaminen ennen ruoan valmistumisen
päättymistä on suositeltavaa, jos halutaan käyttää hyväkseen
keittotason jäännöslämpöä ruoan lämpimänä pitämiseen tai
ruokien sulattamiseen.
• Pannun pohjan tulisi olla samankokoinen kuin keittotason
halkaisija.

• Painekeittimen käyttö lyhentää keittoaikaa n. 50%.
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Laitteen kuvaus
Keittoalueet ja laitteen hallinta
Keittoalue
1200W 15cm

Keittoalue
2300W 22cm

Keittoalue
1800W 19cm

Kosketuskomennot
Keittoalue
1200W 15cm

ON/OFF
(Päälle / Pois päältä)

Ajastinaika
ylöspäin
Ajastin

Tauko Ajastinaika
alaspäin

Lapsilukko
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Laitteesi pääominaisuudet
• Keittotasot: Laite on varustettu keraamisella lasitasolla.
• Kosketuspainikkeet: Laitettasi käytetään kosketuspainikkeilla.
• Helppo puhdistus: Keraamisen keittotason pintojen ja
kosketuspainikkeiden hyöty on niiden käsiteltävyydessä ja
helpossa puhdistustavassa. Sileä pinta on helppo pitää puhtaana.
• Toimintopainikkeet ja merkkivalot: Digitaaliset merkkivalot
antavat tietoa siitä, kuinka asetukset suoritetaan, toimintojen
käytössä olosta, sekä vastaavien keittoalueiden
jäännöslämmöstä.
• Turvakatkaisin: Turvakatkaisin varmistaa, että kaikki keittotasot
sammuvat, jos ON-OFF-painiketta painetaan, mutta valittuja
virtatasoja ei katkaista 10 sekunnin sisällä.
• Päällä/pois päältä (ON/OFF): Kytkee virran päälle ja pois päältä
yhdellä kosketuksella.
• Lapsilukko: Tämä painike lukitsee laitteen käyttötoiminnot
varotoimenpiteenä lasten varalle.
Kun tätä painiketta kosketaan toisen kerran, lapsilukko vapautuu.
Painiketta on painetta lukitusta varten 3 sekunnin ajan.
• Keskeytys: Tämä painike kytkee kaikki polttimet alhaiselle
virtatasolle.
• Jäännöslämmön merkkivalo: Jäännöslämmön merkintä ( h )
näkyy näytöllä jos keittotason alue on niin kuuma että se voi
aiheuttaa palovammoja.
Kun poltin jäähtyy hitaasti, näytöllä näkyy jäähtymisen ajan
merkintä ( ).
Näyttö jää päälle kunnes poltin on jäähtynyt riittävästi.
• Ajastin: Kaikki polttimet voidaan automaattisesti sammuttaa
käyttämällä sisäistä ajastinta. Kun keittoajan loppu on saavutettu,
keittotaso sammuu.
• Ylös (+) / Alas (-): Näillä painikkeilla säädetään lämpöasetusta ja
ajastimen asetusta.
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Käyttöohjeet
Ennen ensimmäistä käyttöä
Puhdistus
Pyyhi keraaminen lasipinta kostealla liinalla ja keraamisen lieden
puhdistamiseen tarkoitetulla pesuaineella.
Tärkeää: Älä käytä emäksisiä tai hankaavia pesuaineita. Ne
saattavat vahingoittaa laitteen lasipintaa.

Lieden käyttö
Kosketusvalinnat
Tehdäksesi valinnan, kosketa sormellasi valitsinta.
Virran kytkeminen laitteeseen
Koko laite kytketään päälle käyttäen "On/Off" (
) -valitsinta.
Kosketa "On/Off"- kytkintä noin yhden sekunnin ajan.
Näyttöön ilmestyy merkki ( o ).
Noin yhden
sekunnin kuluessa

o
o

Digitaaliseen näyttöön tulee ( o )-merkki ja ON/OFF – osoittimen
valo syttyy.
Kun "On/Off"- valitsinta on painettu ja laitteeseen on kytketty
virta, yksi keittoalueista tulee valita noin 10 sekunnin kuluessa
käyttäen keittoalueen valitsinta. Jos keittolevyä ei valita 10
sekunnin kuluessa, laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä
turvallisuussyistä.
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Kun yksi keittotaso tai koko laite on sammutettu, mikä tahansa
jäännöslämpö näkyy näytöllä merkinnällä ( h ) tai ( ) jokaisen
erillisen keittotason näytöllä.

Keittotason alueen valinta
Kosketa vastaavaa keittoaluetta painikkeilla ( 1 ) tai ( 9 )
virtatasojen ( + ) - ( - ) säätämiseksi ja asettamiseksi.
1 ... 9

Lämpötason asetus
Valitse haluttu keittotaso ja aseta lämpötaso koskettamalla
vastaavan polttimen painikkeita ( + ) tai ( - ).

Nosta lämpötasoa painamalla ( + ) ja laske tasoa painamalla ( - ).
Kun kosketat painiketta ( - ) niin kauan, kunnes näytöllä on 0,
poltin sammuu.
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Käyttöohjeet
1. 1. Pika-asetus kun virtataso ”0” on näytöllä.
Kosketa painikkeita ( + ) tai ( - ).
Painettaessa painiketta ( - ) ensimmäisen kerran, lämpötaso on
asetettu tasolle ( 9 ).
Painettaessa painiketta ( + ) ensimmäisen kerran, lämpötaso on
asetettu tasolle ( 1 ).
Jos virtataso on ( 9 ) ja poltin halutaan sammuttaa, painiketta
( + ) voidaan painaa yhden ylimääräisen kerran jolloin virtataso
muuttuu tasolle ( 0 ).
2. Pikasäätöä varten, kosketa kerran painiketta ( + ) tai ( - ) niin
kauan, kunnes haluttu taso näkyy näytöllä.
3. Käyttäjän suojaus.
Jos mitä tahansa painiketta painetaan yli 9 sekunnin ajan, ( e 1 )
näkyy ajastimen näytöllä. Poista merkintä ( e 1 ) painamalla
painiketta ON/OFF. Tämä ei koske ajastimen painiketta.

Lapsilukko
Tämä painike lukitsee laitteen käyttötoiminnot varotoimenpiteenä
lasten varalle. Kun tätä painiketta kosketaan toisen kerran,
lapsilukko vapautuu.

Noin 3
sekuntia.
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o

o

o

o

Ajastin
Keittoajan kesto voidaan asettaa sisäisellä ajastimella kaikille
keittotasoille. Kun keittoajan loppu on saavutettu, keittoalue
sammuu automaattisesti.
1. Käytä keittotason painiketta valitsemalla haluttu keittotaso ja
aseta määritelty lämpötaso.

00

9
9

2. Kosketa painiketta (
) (AJASTIN) ajastintoiminnon ottamiseksi
käyttöön tälle keittotasolle. 00 ilmestyy näytölle.

9

00

9

Ajastimen ympärillä näkyy LED-valo valitulla polttimen puolella
ja se palaa ja vilkkuu samanaikaisesti.
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Käyttöohjeet
3. Paina painiketta (
minuuttia).

) tai (

), tai säädä määritelty aika (esim. 30

9

30

9
Muutaman sekunnin kuluttua ajastin käynnistyy automaattisesti ja
näytöllä näkyy jäljellä oleva aika ennen sammutusta.
Kun keittoaika on saavutettu, keittotaso sammuu automaattisesti ja
äänimerkki on kuultavissa.
Ajastimen pika-asetusta varten, pidä sormesi painikkeen ( + )
tai ( - ) päällä kunnes haluttu aika on saavutettu näytöllä.
Jos painiketta ( - ) painetaan ensin, aika-asetus on 99
minuuttia; jos painiketta ( + ) painetaan ensin, aika-asetus on
30 minuuttia.
Mikäli pidät painiketta ( + ) tai ( - ) painettuna alas, aikaasetus laskee tai nousee.
Jäljelläolevan keittoajan näyttö
Mikäli painat ajastimen painiketta usean kerran, valitun keittotason
jäljelläoleva aika näytetään ajastimen näytöllä.
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Tauko
Valitse painike Tauko (Pause) ja jokaisen käytössäolevan polttimen
asetus laskee alhaiselle tasolle.
Kun taukopainike vapautetaan, jokainen poltin palautuu
alkuperäiseen asetukseensa.

p

00

o
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Käyttötarkoitukset, taulukot ja vinkit
Taulukko keittoalueiden asetuksiin ja säätämiseen
Lämpötilan säätö
Sopivia:
Kuumentaminen Nesteiden kiehuttamiseen.
9
7-9

Ruskistaminen Lihan ruskistamineen,
Rasvakeitto rasvakeittoon, friteeraamiseen ja
paistamiseen. Kiehumisen
säilyttämiseen isoissa
nestemäärissä.

6-7

Friteeraaminen Lihan ja leikkeiden paistamiseen,
Leivonta
pannukakuille, rissoleeperunoille,
makkaran, maksan, munien
paistamiseen jne.

4-5

Kiehuttaminen

3-4

Höyryttäminen Vihannesten höyryttämiseen, lihan
ruskistamiseen, riisipuuron
keittämiseen.

2-3

Hauduttaminen Maito- ja riisipohjaisten ruokien
hauduttamiseen, vihannesten ja
perunoiden höyryttämiseen
pienissä määrissä, valmisruokien
lämmittämiseen

1-2

0

Sulattaminen

Isojen ruokamäärien
valmistamiseen, patoihin, keittoihin,
perunoiden höyryttämiseen jne.

Kastikkeisiin, munakkaisiin, voin,
suklaan jne. sulattamiseen ja
ruokien säilyttämiseen lämpiminä.
Laitteen kytkeminen pois päältä.

Huomio:
Ylläoleva taulukko on ohjeellinen ja lämpötila tulee sopeuttaa
keittovälineeseen ja ruokaan tilannekohtaisesti.
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Automaattinen ajan rajoitin
Jos toiminto on kauan kytkettynä ilman, että muutoksia tai valintoja
tehdään, automaattinen ajan rajoitin kytkeytyy päälle.
Silloin tehotaso ( 0 ) määräytyy automaattisesti.
Koskettamalla ( + ) tai ( - ) levyn valinnat voidaan nollata.
Seuraava taulukko näyttää ajan rajoittimen aktivointiajat.
Lämmön säätö
max

1

2
6h

3

4
5h

5
4h

6

7
8
1,5h

* Automaattinen tehotason hallinta
Estääkseen liettä ylikuumenemasta, tehotasoa kontrolloidaan
automaattisesti.
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Puhdistus ja hoito
Hieman likainen pinta
1. Pyyhi keraaminen lasipinta kostealla liinalla ja pienellä määrällä
pesuainetta.
2. Kuivaa puhtaalla kankaalla. Pesuainejäämiä ei saa pinnalle
jäädä.
3. Puhdista kunnolla koko keraaminen taso kerran viikossa
erityisesti keraamiselle liedelle tarkoitetulla pesuaineella.
4. Huuhtele huolellisesti ja pyyhi puhtaalla, nukkaamattomalla
kankaalla.
Erittäin likainen pinta
1. Poistaaksesi ruoantähteet tai vaikeat tahrat, käytä lasinkaavinta.
2. Aseta lasinkaavin kulmaan pinnan kanssa.
3. Liu’uta kaavinta pinnalla poistaaksesi vaikean lian.
Lasinkaavin tai keraamisen lasin puhdistaja, joka soveltuu
keraamiselle lasipinnalle, esim. CERA CLEAN, cerafix, sidol
keramiikalle ja teräkselle, on hankittavissa rautakaupasta.
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Likaongelmat
1. Poista sokeri, sulanut muovi, alumiinifolio tai muut sulavat materiaalit
välittömästi lasikaapimella keittotasojen ollessa vielä kuuma.
TÄRKEÄÄ: Palovammavaara jos lasikaavinta käytetään
kuumalla keittotasolla!
2. Tämän jälkeen puhdista liesi normaalilla tavalla sen ollessa
jäähtynyt.
Jos keittoalueelle on sulanut jotain materiaalia ja se on jo
jäähtynyt, lämmitä se uudelleen puhdistamista varten.
Keraamisella lasipinnalla olevia naarmuja tai tummia tahroja, jotka
ovat aiheutuneet pannun terävistä reunoista ei voi poistaa. Ne
eivät kuitenkaan heikennä lieden toimintaa.
TÄRKEÄÄ: Puhdistusaineita ei saa päästää kosketukseen
kuuman keraamisen lasipinnan kanssa! Kaikki puhdistusaineet on
poistettava puhtaalla vedellä puhdistamisen jälkeen, koska ne
voivat aiheuttaa syöpymistä lämmitettäessä keittotasoa seuraavan
kerran! Älä käytä mitään hankaavia puhdistusaineita, kuten grillin
tai uunin puhdistusaineita, karkeita sieniä tai hankaavia
astianpesuaineita.
Puhdista keraaminen lasipinta jokaisen käyttökerran jälkeen sen
jälkeen kun se on jäähtynyt tai kylmä. Tämä estää jäännöstahrojen
palamisen. Poista metallisten
osien tahrat, vesijäänteet,
rasvatahrat ja värimuutokset
käyttämällä kaupallista
keraamisen lasipinnan tai
ruostumattoman teräksen
puhdistusainetta.
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Asennusohjeet
Tekniset tiedot
Tärkeää! Laitteen asentamisen ja liittämisen sähköverkkoon
saa tehdä vain laillistettu sähköalan ammattilainen.
Seuraa laitteen asennus- ja käyttöohjeita huolellisesti. Takuu ei kata
ohjeiden vastaisesti suoritettujen toimien aiheuttamia vahinkoja.
Laitteen mitat
Leveys
Syvyys
korkeus

575mm
515mm
40mm

Työtason asennusaukon mitat
Leveys
Syvyys
Aukon kulmien säde

560mm
500mm
5mm

Keittoalueet
Sijainti
Halkaisija
Virta
Etuvasen
220mm
2300W
Takavasen
150mm
1200W
Takaoikea
190mm
1800W
Etuoikea
150mm
1200W
Huomio: Mainittu virta saattaa vaihdella keittoastiasta riippuen.
Kytkentävirta

220-240 V 1AC/2NAC
50/60 Hz
6,5 kW

Enimmäisvirran määrä
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Säädökset, standardit ja direktiivit
Tämä laite noudattaa seuraavia säädöksiä:
• EN 60335-1 ja EN 60335-2-6
säätelee sähkökäyttöisten kotitalouskoneiden käyttöä ja
tarkoitusta.
• EN 60350
säätelee toimintakykyä.
• EN 55014-2
• EN 55014-1
• EN 61000-3-2
• EN 61000-3-3
säätelee perustoimintoja ja elektro-magneettisten laitteiden
vaatimuksia.
Tämä laite noudattaa seuraavia EU-direktiivejä:
• 73/23/EWG päivätty 19.02.1973
• 89/336/EWG päivätty 03.05.1989
• 93/68/EWG CE
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Asennusohjeet
Turvallisuusohjeet asentajalle
• Liesi tulee kytkeä sähköverkkoon käyttämällä laitetta, joka
mahdollistaa laitteen irtikytkemisen sähköverkosta kaikista
navoista käsin käyttämällä liitoskohdassa vähintään 3 millimetrin
vahvuista johtoa. Näitä käytetään esimerkiksi suojaamaan
asennusaukkoa, estämään maavuotoja jne.
Paloturvallisuuden takia tämä laite soveltuu tyypin Y kanssa
(EN 60335-2-6).
Vain tämän tyyppisiä laitteita voidaan asentaa laitteen
läheisyyteen.
• Lieden alle ei saa asentaa laatikostoja
• Asentajan täytyy olla tietoinen sähköshokkivaarasta.
• Keittiötilojen tulee vastata säädöksiä ja velvoitteita (erityisesti DIN
68930).
• Kosteuden estämiseksi kaikki pinnat tulee eristää.
• Jos liesi asennetaan laattapinnalle, tulee laattojen välit olla
huolellisesti täytettyjä laastilla.
• Luonnonmateriaalien, kiven tai keraamisen tason päälle
asennettaessa, on huolehdittava laitteen kiinnityksestä
asianmukaisesti hartsilla tai muulla kiinnikeaineella.
• Huolehdi, että kansi on asianmukaisesti asetettu paikoilleen ilman
rakoja. Lisättävää silikonieristettä ei saa lisätä, se voi hankaloittaa
laitteen korjaamista ja irrottamista.
• Liesi tulee poistaa painamalla sitä alhaalta käsin.
• Puhdista huolella asennusaukon alue.
• Eristysteippi asennetaan aluksi keraamiselle lasille.
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Sähkökytkentä
Ennen yhdistämistä on tarkastettava, että tuotteet
sähkövaatimuksen vastaavat kotitalouden sähköliitäntää. Tehokilpi
sijaitsee lieden alimmaisessa kotelossa.
Sulje sähkövirta pääkytkimestä ennen lieden asentamista.
Lämmityslaitteen virtamäärä on AC230V~.
Laite toimii myös AC220V~ ja AC 240V~.
Liesi tulee kytkeä sähköverkkoon käyttämällä laitetta, joka
mahdollistaa laitteen irtikytkemisen sähköverkosta kaikista navoista
käsin käyttämällä liitoskohdassa vähintään 3 millimetrin vahvuista
johtoa. Näitä käytetään esimerkiksi suojaamaan asennusaukkoa,
estämään maavuotoja jne.
Tyypin H05SS-F (180°C) kaapelia tai korkealuokkaisempaa tulee
käyttää pääliitäntäkaapelina.
Yhdistäminen tulee suorittaa kaavion ohjeiden mukaisesti.
Kiinnikkeet tulee sovittaa asianmukaisesti seuraamalla
liitäntäkaaviota.
Maajohto tulee kytkeä (
).
Maajohdon tulee olla pidempi kuin sähkövirtaa kuljettavat johdot.
Kaapeliliitännät tulee tehdä annettujen ohjeiden ja olemassa
olevien säädösten mukaisesti ja kaikki pultit tulee kiinnittää
tiukasti.
Lopuksi, liitäntäkaapeli tulee suojata muiden pääkaapeleiden
kanssa liittämällä ne tiukasti johdonpitimeen.
Ennen laitteen kytkemistä päälle, tulee kaikki suojaavat
pakkausmateriaalit ja tarrat poistaa keraamiselta lasipinnalta.
Sähköliitännän jälkeen testataan kaikkien keittoalueiden
toiminta kytkemällä niihin hetkeksi jokaiseen virta
maksimiteholle.
Ensimmäistä kertaa käytettäessä lieden näyttötauluun tulee
vilkkuva H. Näin tapahtuu myös sähkökatkoksen jälkeen.
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Asennusohjeet
• Kolmivaiheinen (käyttäen kahta vaihetta)

• Yksivaiheinen

<kuva 1>
Varoitus: Huolehdi laitteen yhteensopivuudesta kotitalouden
sähköverkkoon, muuten osat saattavat vaurioitua
Takuu ei korvaa vasten ohjeita tehtyä asennusta.
Kytkentäkaavion tulee olla laillinen ja hyväksytty ja sopia yhteen
laitteen kanssa.
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kokoonpano

<Kuva 2>

Vahvike

Poista kalusteen
vahvikkeet
ilmavirran
aikaansaamiseksi.

Kaluste

<Kuva 3>

min. 50 mm

min. 50 mm
min. 50 mm
min. 5 mm
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Seuraa kuvaa 3
minimietäisyyksien
saavuttamiseksi.

Asennusohjeet

CL

5

5

15

15

5

15
55

1

CL

<kuva 4>
Kotelon asennusaukko ja kiinnikkeiden asemointi.
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Levy asennetaan lieden alle.

<kuva 5>
Liesi asennusaukkoon, kuten kuvassa 5
Varoitus: On erittäin tärkeää pitää 20 mm etäisyys lieden kotelosta
tulenarkaan pintaan.

<kuva 6>
Huolehdittava, että liesi on tukevasti paikallaan. Kiinnitä
vaahtoteipillä ja paina työtasoon huolellisesti.
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Asennusohjeet

<kuva 7>
Poistaaksesi lieden, sitä tulee painaa alapuolelta.
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Vianetsintä
Toimintahäiriöihin löytyy usein yksinkertaiset selitykset. Lue
seuraavat ohjeet ennen yhteydenottoa korjaamoon tai huoltoon.
Ongelman kuvaus
Liesi ei toimi.

Mahdollisia syitä tai korjausehdotuksia
• Katso alta.
– Pääsulake
(Jos sulake palaa usein, ota yhteyttä
laillistettuun sähköalan ammattilaiseen.)
– Liitäntä ja pääkytkin.
– Vastaava toimintaliitäntä on valittu.
– Toivotut lämpötilan asetukset ovat
valittuina.

Keittolevy ei kytkeydy • Katso alta.
päälle.
– Lukkiutumaton tila
– Kosketusvalitsimet ovat nesteen
peitossa tai peitetty kostealla liinalla.
– ( e 1 ) näyttö
Katso ( e 1 ) näytön merkinnät.
Valitsimet eivät toimi
kunnolla.

• Tarkista onko käyttöpaneelin päällä sen
toimintaa häiritseviä esineitä.
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Vianetsintä
Ongelman kuvaus
Näytössä on (

e

)

Mahdollisia syitä tai korjausehdotuksia
• Tarkista, että kotitalouden sähköliitännät ja
sulakkeet ovat kunnossa. Tarkista, jos on
ollut sähkökatkos.
Näyttötaulu on erittäin likainen, siihen on
läikkynyt ruoka-aineita. Pyyhi näyttötaulu
kokonaisuudessaan. Kosketa haluttua
valitsinta. Vilkkuminen loppuu.
Näyttö
e1

Vika
Kosketus
aika on
liian
pitkä.
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Toiminta
Jos jotain valitsinta
painetaan kauemmin
kuin 9 sekunnin ajan,
tällainen viesti tulee
näytölle.
Samoin jos valitsimen
päällä on vettä tai
metallipitoinen esine.
Tämä viesti estää eitoivotut toiminnot ja
valinnat. Poistaaksesi
( e 1 ), paina on/offpainiketta ja poista
vesi, metalli jne.

Ongelman kuvaus
Näytössä on (

e

)

Mahdollisia syitä tai korjausehdotuksia
Näyttö
e2

Vika
Toiminta
LED-valon Tämä viesti
lämpötila on näytetään, jos LEDkorkea.
valon lämpötila
nousee liian
korkeaksi.
Poistaaksesi ( e2 ),
poista keittoastia
LED-valon päältä ja
paina on/off painiketta.
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Vianetsintä
Ongelman kuvaus
Näytössä lukee ( f )

Vilkkuu (

h

)

Poltin ei hehku
punaisena

Mahdollisia syitä tai korjausehdotuksia
• ( f ) näyttö ja numerot
Jos ( f ) ja numeroita ilmestyy
näyttöpaneeliin, laitteessa on sähkövika.
Kytke laite pois päältä ja uudelleen päälle.
Jos viesti ilmestyy näyttöön uudelleen,
soita huoltoon.
• Ensimmäisen käytön tai sähkökatkoksen
jälkeen.
Paina on/off-painiketta korjataksesi
ongelman. ( h ) vilkkuu 90 minuuttia, jos
et paina on/off-painiketta.
• Lämpölevyn lämpötilaa valvotaan
kytkemällä lämpö päälle ja pois päältä
joka tarkoittaa, että keittotason poltin ei
aina hehku punaisena.
Mikäli valitse alhaisen lämpötason
asetuksen, lämpö sammuu useammin
kuin korkeammassa lämpöasetuksessa.
Lämpö kytketään myös päälle ja pois
päältä korkeimmassa asetuksessa.

Korjaukset
Korjaukset voi tehdä vain hyväksytyt merkkihuoltajat
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Asiakaspalvelu
Pakkaus ja vanhat laitteet
Uusi laitteesi on asianmukaisesti pakattu ja turvattu matkan ajaksi.
Kaikki laitteessa ja pakkauksessa käytetyt materiaalit ovat
ympäristöystävällisiä ja ne voidaan kierrättää. Huolehdi sinäkin
ympäristöstä kierrättämällä laitteen pakkausmateriaalit
asianmukaisesti.
Vanhat laitteet eivät ole jätettä.
Ympäristöystävällisesti kierrättämällä voidaan vanhasta koneesta
saada raaka-aineita ja varaosia.
Ennen vanhan laitteesi hävittämistä, huolehdi, ettei se ole vaaraksi
muille.
Vanhan laitteen hävittämisestä voit saada tietoa tai apua uuden
laitteesi ostopaikasta.
Yhteydenotto palvelukeskukseen
Ota ylös laitteesi mallin nimi ennen soittamista palvelukeskukseen.
Nimikyltin löytää laitteen alta. Ottaessasi meihin yhteyden
tarvitsemme:
• Nimesi
• Osoitteesi ja postinumerosi
• Puhelinnumerosi
• Selkeän selostuksen laitteen viasta
• Mallinumeron ja sarjanumeron
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Vanhojen laitteiden hävittäminen
1. Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EY
soveltamisalaan.
2. Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
3. Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
4. Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai myymälään, josta ostit
laitteen.

Painettu Koreassa

