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 KASUTUSJUHEND 
 
 
OHUTUSJUHISED  

 Eemaldage seade pakendist ja veenduge, et seade on terve ning kõik selle osad on komplektis.  
 Pakendi osi ei tohi anda väikelaste kätte. Käidelge pakend vastavalt kohalikule 

jäätmeseadusele.  
 Kui voolujuhe on kahjustatud, tuleb see tootja poolt, tootja remondiettevõttes või sarnase 

kvalifikatsiooniga remondiettevõttes lasta välja vahetada, vältimaks ohuolukorra tekkimist.  
 Enne seadme ühendamist vooluvõrku tuleb veenduda, et kasutatava vooluvõrgu näitajad 

vastavad seadme tüübisildi andmetele tarbitava toite kohta. Vale võimsusega elektrivoolu 
kasutamine võib seadet kahjustada.  

 Kui pistik ei peaks sobima pistikupesaga kokku, pöörduge elektripaigaldiste spetsialisti poole 
abi saamiseks.  

 Üldiselt pole soovitatav ühendada seadet elektrikontakti pikendusjuhtme kaudu. Kui see siiski 
on vältimatu, kasutage pikendusjuhet, mille koormusnäitajad on vastavuses seadme 
tarbimisvõimsusega, et ei tekiks juhtme ülekuumenemisest tulenevaid ohte.  

 Seadet ei tohi kasutada, kui selle toitejuhe või pistik on kahjustunud.  
 Mistahes rikke / tõrke ilmnemisel ärge kasutage seadet edasi. Eemaldage sel juhul seade 

elektrikontaktist. Ärge proovige seadet ise parandada. Pöörduge tootja poolt volitatud 
remondiettevõttesse seadme parandamiseks. Muul juhul riskite isiku- ja varakahjuga 
elektrilöögi- ja tuleohu tõttu.  

 Seadet tohib kasutada ainult juhendis kirjeldatud otstarbel. Mistahes muu kasutusviis on 
ebaõige ja ohtlik. Tootja keeldub vastutusest mistahes võimalike kahjude osas, mis tulenevad 
seadme valest kasutamisest ja/või kasutusjuhendi juhiste eiramisest.  

 Seade on mõeldud ainult kodus kasutamiseks.  
 Seadme korpust ega juhet ei tohi kasta vette ega vedelikesse.  
 Seadet ei tohi kasutada tule- ja plahvatusohtlike ainete või lenduvate gaasidega samas ruumis; 

samuti mitte lahtise tule ega kuumuskiirguse läheduses.  
 Väikelapsed, vähevõimekad isikud või kogemusteta isikud tohivad seadet kasutada 

vastutusvõimelise isiku järelevalve all. Kui seadet kasutavad lapsed, on vajalik täiskasvanu 
poolne tähelepanelik juhendamine. 

 Vältige toitejuhtme kokkupuudet kuumade pindadega ja rippumist üle lauaääre.  
 Ärge ühendage seadet vooluvõrku välise taimeri või kaugjuhitava süsteemi kaudu. 
 Seade võib töötamisel muutuda kuumaks. Ettevaatust kasutamisel! Käsitsege 

toiduvalmistamise anumaid ettevaatusega, vajadusel kasutades pajakindaid. 
 Kui seade parajasti ei ole kasutusel, eemaldage seadme pistik elektrikontaktist. 
 Ärge käivitage pliiti, kui pliidil olev anum on tühi. Ärge kuumutage toiduanumat üle. 
 Pliidile ei tohi asetada alumiiniumfooliumi, paberit ega mingit süttivat materjali.  
 Toiduvalmistamise ajal (koos poti või panniga) ei tohi seadet liigutada.  
 Seadet tohib kasutada vaid selle kasutusotstarbe kohaselt. Kasutage sellel pliidil ainult 

induktsioonile sobivaid keedunõusid.  
 Keedunõu peab läbimõõdult olema keedualale võimalikult sarnane. 
 Pärast pliidi kasutamist eemaldage pliidi juhtme pistik elektrikontaktist ja laske pliidil jahtuda.  
 Kunagi ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse!  
 Vältige toiduvalmistamisel ülekeemist.  



 

 

 Kasutage seadet ainult lamedal kindlal lauapinnal, mis kannatab kuumust.  
 Kasutamisel tuleb pliidi ümber jätta piisav ruum muude esemeteni (5-10 cm). Seadme 

tuulutusavasid ei tohi blokeerida.  
 Hoidke seadmest kaugemal süttivad materjalid, kuumusallikad, aur; vältige seadme 

paigutamist miinustemperatuuridesse.  
 Seadme peal ei tohi säilitada mingeid esemeid.  
 Magnetilised ja magnetile tundlikud esemed tuleb hoida seadmest eemal..  
 Seadme ligiduses ei tohiks viibida isik, kellele on paigaldatud südamestimulaator.  
 Ärge kasutage seadet, kui selle mistahes osa on kahjustatud.  
 Ärge pange seadet töötama metallist lauale ega metallist tööpinnale. 

 
SEADMEGA KASUTAMISEKS SOBIVAD JÄRGMISED KEEDUNÕUD JA PANNID:  
Emailkattega, malmist, roostevabad metallpõhjaga ja alumiiniumsulamist metallpõhjaga nõud. 
Anuma põhi peab olema täiesti lame. Tavaliselt on induktsioonile sobivate nõude põhjal olemas 
vastav märgistus. 
 
SEADMEGA KASUTAMISEKS EI SOBI JÄRGMISED KEEDUNÕUD JA PANNID:  
Läbinisti vasest, klaasist, keraamikast, alumiiniumist nõud; ümarapõhjalised nõud või nõud, mille põhja 
läbimõõt on alla 8 cm ja üle 25 cm.  
 
SEADME OSAD, JOONIS A  

1. Pliidi pealispind  
2. Keeduala  

3. Jahutusventilaator (asub taga)  
4. Juhtpaneel 

 
KASUTAMINE  
Asetage seade lamedale ja kindlale lauale, jättes seadme ümber piisavalt ruumi.  
Asetage keeduanum keeduala suhtes võimalikult keskele ning toit keeduanumasse. Ühendage seade 
elektrikontakti. Kostab helisignaal ning ekraanile ilmub märguanne C.  
Puudutage juhtpaneeli ON/OFF nuppu ning ekraanile ilmub märguanne ON. 
Võimsuse seadistamine  
Puudutage paneeli funktsiooninuppu ühel korral. Keeduala lülitub sisse ja ekraan kuvab 1600 W. 
Nuppude + / - vajutustega saate valida soovitud võimsusastme, vahemikus 200 kuni 2000 W.  
Keetmise lõppedes puudutage nuppu ON/OFF, misjärel seade lülitub välja.  
 



 

 

Taimeri seadistamine  
Puudutage taimeri nuppu siis, kui keeduala töötab. Taimeri märguanne süttib ning ekraanil vilgub 0:10.  
Nuppude +/- abil seadistage väljalülitumisaeg, mis on valitav vahemikus 0 kuni 4 tundi.  
Mõne sekundi vältel kuvatakse ekraanil valitud keetmise kestvust. Ekraanil kuvatakse valitud võimsus 
ja allesjäänud aeg keetmise lõpuni.  
Seade lülitub seadistatud aja möödudes välja.  
Keetmine temperatuuri valimisega 
Kui funktsiooninuppu vajutada kahel korral, Lülitub keeduala sisse ja ekraanil kuvatakse vaikimisi 
temperatuuri 180 C. Nüüd saab nuppude +/- abil valida soovitud keetmistemperatuuri. Valida on 10 
erineva temperatuuri hulgast vahemikus 60°C kuni 240°C.  
Taimeri seadistamine pärast temperatuuri valimist 
Puudutage taimeri nuppu siis, kui keeduala töötab. Taimeri märguanne süttib ning ekraanil vilgub 0:10.  
Nuppude +/- abil seadistage väljalülitumisaeg, mis on valitav vahemikus 0 kuni 4 tundi. Mõne sekundi 
vältel kuvatakse ekraanil valitud keetmise kestvust.  
Ekraanil kuvatakse valitud temperatuur ja allesjäänud aeg keetmise lõpuni.  
Seade lülitub seadistatud aja möödudes välja.  
 
NUPPUDE LUKUSTAMINE  
Juhtpaneeli nupud saab lukustada, vajutades töötava seadme lukustusnupule mõne sekundi vältel.  
Vastava nupu märgutuli süttib. Samal moel saab lukustuse kõrvaldada.  
 
TURVALISUSE FUNKTSIOONID  
Seade lülitub automaatselt välja siis, kui keedualal ei asu keeduanumat või kui anum tõstetakse 
keedualalt, samuti siis kui keeduanum ei ole induktsioonikõlbulik.  
Pliit teeb helisignaali 60 sekundi vältel ja läheb valmisolekurežiimile tagasi.  
Iga kord kui pliit pärast kasutamist välja lülitatakse, jätkab jahutusventilaator umbes 30 sekundi vältel 
tööd, et jahutada seadme kuumi osi.  
Seega lülitage seade välja ON/OFF nupust, mitte ainuüksi keedunõu eemaldamisega. 
 
VEAKOODID 
Kood  Põhjus  Lahendus  
E0  Keeduanum ei ole sobiv  

Keeduanum ei asu keedualal  
Kasutage induktsioonile sobivat 
keeduanumat ja paigutage see keeduala 
suhtes keskele.  

E1  Seesmise vooluahela rike  Pöörduge tootja volitatud 
remondiettevõttesse abi saamiseks.  

E2  Seesmine ülekuumenemine  Kasutage sobivat keedunõu  
Veenduge, et ventilaator ja tuulutusavad 
poleks tõkestatud  
Kui probleem püsib, pöörduge volitatud 
remondiettevõtte poole.  

E3/E4  Kõrge või madal toitepinge  Seade tuleb ühendada vaid tüübisildil 
olevate andmetega vastavasse tarbimisvoolu 
võrku.  

E5  Temperatuurisensori või muu osa viga / 
lühis  

Pöörduge tootja volitatud 
remondiettevõttesse abi saamiseks.  

E6  Pliidi klaaspinna ülekuumenemine  Võimaldage pliidil jahtuda, eemaldage 
keeduanum.  
Jätkake pärast pliidi pinna jahtumist. 

 
 



 

 

PUHASTAMINE  
Eemaldage seade elektrikontaktist ja laske jahtuda.  
Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse. Vältige toiduvalmistamisel ülekeemist.  
Ärge puhastage seadet abrasiivsete puhastustarvikute ega puhastusainetega.  
Puhastage seadet niiske käsna või lapiga. Kuivatage hoolikalt.  
 
TEHNILINE TEAVE  
Võimsus: 2000 W  
Toide: 220-240V ~50/60Hz  
Tootja jätab endale õiguse muudatusteks seadme spetsifikatsioonides ilma vastavasisulise 
etteteatamiseta. 
 
KESKKONNAKAITSE 

Euroopa direktiiv 2011/65/EU elektri- ja elektroonikaseadmete käitlemisest (WEEE) sätestab, 
et vanad koduseadmed ei kuulu äraviskamisele olmejäätmete sekka. Elektri- ja 
elektroonikaseadmete kogumiseks on eraldi süsteem, mis aitab säästa loodusvarasid ja 
väldib kahjulike ainete loodusesse sattumise kahjulikku mõju nii loodusele kui ka 

inimtervisele. Läbikriipsutatud prügikonteinerit kujutav sümbol meenutab kohustust käidelda elektri- 
ja elektroonikaseadmeid õigesti. 


