
INDUKTSIOONKEEDUPLAAT
KASUTUSJUHEND ET

  Enne seadme esmakordset kasutamist lugege ohutus- ja kasutusjuhised alati hoolikalt läbi. Kasutusjuhend peab alati kaasas olema.
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OHUTUSJUHISED
Tutvuge põhjalikult ning säilitage edaspidiseks kasutamiseks!

Hoiatus: Juhendis sisalduvad ohutusabinõud ja juhised ei hõlma kõiki võimalikke tingimusi ja olukordasid. 
Kasutaja peab teadvustama, et terve mõistus, tähelepanu ja ettevaatus on faktorid, mida ei saa toodetesse 
integreerida. Seetõttu peab need faktorid tagama kasutaja seadme kasutamise ajal. Me ei vastutata 
transportimisel, mittenõuetekohasest kasutamisest, toitepinge kõikumisest või seadme mistahes osade 
vahetamisest või muutmisest põhjustatud kahjude eest.

Tulekahju või elektrilöögi riski eest kaitseks tuleb elektriseadmete kasutamisel rakendada põhilisi 
ettevaatusabinõusid, sealhulgas alljärgnevaid:

1. Veenduge, et toitevõrgu pinge vastab seadme andmesildil näidatud pingega ning, et pistikupesa on 
nõuetekohaselt maandatud. Toitevõrk peab olema paigaldatud vastavalt kehtivatele ohutusreeglitele.

2. Ärge kasutage kahjustatud induktsioonkeeduplaati või toitejuhet või pragunenud pealispinnaga 
induktsioonkeeduplaati. Kontrollige regulaarselt! Kõik remondid, sealhulgas toitejuhtme asendused, 

teostatakse vastavas teeninduskeskuses! Ärge eemaldage seadme kaitsekatteid, see võib 

põhjustada elektrilööki!

3. Elektrilöögi ärahoidmiseks kaitske seadet otsese kokkupuutumise eest veega ja teiste vedelikega. Ärge 
kasutage seda seadet kunagi vanni, duši, basseini või muude veemahutite läheduses.

4. Ärge kasutage induktsioonkeeduplaati õues ega märjas keskkonnas ning ärge puudutage toitejuhet või 
seadet märgade kätega. Elektrilöögi oht.

5. Erilist tähelepanu pöörake induktsioonkeeduplaadi kasutamisel laste läheduses!
6. Ärge jätke töötavat induktsioonkeeduplaati järelevalveta.
7. Vigastuste, nagu näiteks põletused ja kõrvetused, ärahoidmiseks, olge seadme käsitlemisel eriti 

ettevaatlikud.
8. Ärge kasutage induktsioonkeeduplaati tuleohtlike esemete läheduses või nende all, näiteks kardinate 

läheduses. Pindade temperatuurid töötava seadme läheduses on tavapärasest kõrgemad. Seadme 
nõuetekohaseks töötamiseks vajaliku õhuringluse tagamiseks paigutage induktsioonkeeduplaat teistest 
esemetest piisavalt kaugele. Ärge asetage induktsioonkeeduplaadile mingeid esemeid (näiteks metallist 
söögiriistu, jne.; põletuste oht).

9. Hoidke induktsioonkeeduplaati eemal kuumadest pindadest ja kuumuseallikatest, näiteks elektripliitidest.
10. Kui seade eraldab ebatavalist lõhna või suitsu, siis ühendage see viivitamatult toitevõrgust lahti ning 

pöörduge teeninduskeskusesse.
11. Ärge jätke toitevõrku ühendatud induktsioonkeeduplaati järelevalveta. Enne hoolduse teostamist 

ühendage toitejuhe vooluvõrgust lahti. Toitevõrgust lahtiühendamisel ärge tõmmake toitejuhtmest. 
Toitevõrgust lahtiühendamisel tõmmake pistikust.

12. Ärge laske toitejuhtmel kokku puutuda kuumade pindadega ning ärge jätke seda teravatele servadele.
13. Ärge puudutage induktsioonala selle kasutamise ajal ja pärast seda! Kuumutatud 

toidunõu alumisest osast Induktsioonkeeduplaadile ülekantud jääksoojus võib 
põhjustada põletust. 

14. Enne esmakordset kasutamist eemaldage kogu pakend. Veenduge, et lapsed ei 
mängiks pakkematerjaliga. Lämbumise oht!

15. Ärge kasutage õlipihustit, kasutage selle asemel õliga niisutatud harja. Olge eriti 
ettevaatlikud, kuna ülekuumenenud õli ja rasv võivad süttida. Konservikarpide 
või muude suletud anumate kuumutamisel avage alati kaas, vastasel juhul võib 
kuumenev sisu välja paiskuda. 

16. Ärge asetage induktsioonkeeduplaadile või selle lähedale mistahes metallist või magnetilisi esemeid, 
näiteks pangakaarte, söögiriistu või muid esemeid, kuna need võivad põhjustada põletusi või tulekahju 
või võivad kriimustada induktsioonkeeduplaadi pealispinda.

17. Kasutage ainult spetsiaalseid induktsioonkeeduplaadile ettenähtud nõusid. Kasutage ainult tootja poolt 
soovitatud tarvikuid, vastasel juhul võib garantii kaotada kehtivuse.

Kuum pealispind!
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18. Kasutage induktsioonkeeduplaati ainult vastavalt selle kasutusjuhendi juhistele. Induktsioonkeeduplaat 
on ettenähtud kasutamiseks ainult koduses majapidamises. Valmistaja ei vastuta seadme 
mittenõuetekohasest kasutamisest põhjustatud kahjustuste eest.

19. Seade ei ole ettenähtud kasutamiseks aegreleedega või muude kaugjuhtimissüsteemidega.
20. Südamestimulaatoriga inimesed peaksid seda toodet kasutama pärast oma raviarstiga konsulteerimist.
21. Induktsioonkeeduplaat ei ole ettenähtud sisseehitamiseks köögimööbli sisse.
22. Seadet on lubatud kasutada üle 8 aasta vanustel lastel ja vähendatud füüsiliste või sensoorsete võimetega 

isikutel, kui nad on järelevalve all või kui neile on selgitatud seadme ohutut kasutamist ning nad on 
teadlikud seadme kasutamisega seotud potentsiaalsetest riskidest. Ärge lubage lastel seadmega mängida. 
Lastel on keelatud teostada seadme puhastamist ja hooldamist, välja arvatud siis, kui nad on 8-aastased 
või vanemad ning on vanemate järelevalve all. Hoidke alla 8-aastaseid lapsi seadmest ja selle toitejuhtmest 
eemal.

Tähelepanu: Induktsioonkeeduplaat võib häirida raadilaineid. Seetõttu paigutage induktsioonkeeduplaat 
raadiost või televiisorist võimalikult kaugele.

ETTEVAATUST!  HOIDKE KOTTI LASTELE KÄTTESAAMATUS KOHAS, KUNA ESINEB LÄMBUMISOHT.

Do not immerse in water! – Ärge sukeldage vette!

KIRJELDUS
1. Pliidiplaat
2. Juhtnupp
3. Kuvariga juhtpaneel
4. Õhu sissevõtuavad
5. Õhutusavad

Juhtpaneel ja kuvar
1. ON/OFF (sees/väljas) nupp 

Induktsioonkeeduplaadi sisselülitamine või 
ooterežiimi sisselülitamine.

2. Kuvar
Võimsuse, temperatuuri seadistamise, automaatse väljalülitamise aegrelee või hoiatussõnumite kuvar. 
Ooterežiimis on kuvaril „OFF“ (väljas).

3. Võimsustaseme kuvar

4. Menüünupp
Menüü nupu abil saab liikuda võimsustaseme seadistuste, temperatuuriseadistuste ja automaatse 
väljalülitamise aegrelee vahel.

5. Temperatuuriseadistuste kuva

6. Automaatse väljalülitamise aegrelee kuva 

7. Juhtnupp
Juhtnupu abil saab seadistada võimsustaset, temperatuuri ja väljalülitamise aegreleed.

Tähelepanu: Ärge puudutage pliidiplaati kätega, see on pärast toiduvalmistamist ikka veel kuum ning peab 
maha jahtuma! Kuumutatud toidunõu alumisest osast Induktsioonkeeduplaadile ülekantud jääksoojus võib 
põhjustada põletust. 
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Induktsioonkuumutuse põhimõte ja eelised
Induktsioonkuumutuse peamiseks eeliseks on soojuskadude elimineerimine, kuna see kuumutab nõupõhja 
otseselt. Kui kasutate elektripliiti või keraamilist pliiti, siis kuumeneb kõigepealt üles pliidiplaat ning seejärel 
kandub soojus üle potile. Selline soojuse ülekanne on seotud suurte soojuskadudega, eriti siis, kui nõupõhi 
ja pliidiplaat ei sobi täpselt üksteisega (nende vahel on vahe või kõrbenud toit). Seevastu soojendab 
induktsioonkuumutus poti põhja oluliselt kiiremini ning ka toiduvalmistamine on kiirem, kulutades 
märkimisväärselt vähem elektrienergiat.

Induktsioonkeeduplaadil toiduvalmistamiseks sobivad kööginõud

Enne kasutamist veenduge, et toiduvalmistamiseks kasutatav nõu on magnetiseeruvast juhtivast materjalist 
(email, malm, roostevaba teras), nõu põhi on sile ning ühtlane ning vähemalt 12 cm läbimõõduga.

Induktsioonkeeduplaat on kasutusvalmis peaaegu koheselt. Ärge asetage keraamilisest klaasist pliidiplaadile 
kunagi tühje potte/panne. Asetage potid/pannid alati induktsioonala keskele, vastasel juhul kuumutatakse 
panni alaosa ebaühtlaselt ning toit võib kõrbema minna.

Ebasobivad kööginõud: keraamika, klaas, alumiinium, kumerate/ümarate põhjadega või alla 12 cm või üle 
30 cm läbimõõduga potid/pannid.

KASUTUSJUHISED
Asetage induktsioonkeeduplaat tasasele pinnale nii, et õhu sisselaske-ja väljalaskeavad ei oleks kaetud. 
Vahemaa seina ja induktsioonkeeduplaadi vahel peab olema vähemalt 10 cm.

1) Sisselülitamine

1. Pärast induktsioonkeeduplaadi toitevõrguga ühendamist kuulete helisignaali ning kuvarile ilmub „OFF“ 
(väljas). 

2. Vajutage on/off  (sees/väljas) nuppu ning kuvarile ilmub „ON“ (sees), ventilaator käivitub ning 
induktsioonkeeduplaat läheb ooterežiimist soojendusrežiimi. 

3. Induktsioonkeeduplaat tuvastab, kas kasutate nõuetekohaseid kööginõusid. Kui kööginõu sobib, siis 
pärast „ON“ näidu ilmumist kuvarile vajutage „Menu“ (menüü) nuppu ning saate valida toiduvalmistamise 
seadistuse, induktsioonkeeduplaat lülitub sisse.

4. Vastasel juhul ei ole pärast menüü nupu vajutamist toiduvalmistamise seadistust võimalik valida. Kuulete 
korduvat helisignaali ning kuvarile ilmub hoiatusteade E0. Induktsioonkeeduplaat lülitub 40 sekundi 
pärast ooterežiimile.

2) Võimsustaseme seadistamine

1. Vajutage „Menu“ nuppu ning toitenäidik „P“ lülitub sisse. 
2. Pärast sisselülitamist seadistatakse võimsustase automaatselt tasemele 1600 W. 
3. Kasutades võimsuse reguleerimise nuppu seadistage soovitud võimsustase vahemikus 200 kuni 1800 W 

(10 astmeline võimsuse seadistus).

3) Temperatuuri seadistamine

1. Vajutage „Menu“ nuppu kaks korda ning temperatuurinäidik „C“ lülitub sisse. 
2. Pärast sisselülitamist seadistatakse temperatuur automaatselt tasemele 240 °C. 
3. Kasutades juhtnuppu seadistage soovitud temperatuuri tase vahemikus 60 – 240 °C (10 astmeline 

temperatuuri reguleerimine).

4) Aegrelee seadistamine

– kui võimsustase on seadistatud

1. Vajutage „Menu“ nuppu kolmandat korda, võimsustaseme näidik süttib; kuvarile ilmub „0:00“.
2. Kasutades juhtnuppu seadistage soovitud aeg vahemikus 0:01 – 3:00. Seadistamise samm on 1 minut.
3. Pärast aegrelee seadistamist oodake, kuni kuvarile ilmub eelseadistatud võimsuse näit 1600 W. Seejärel 

seadistage juhtnupu abil soovitud võimsuse tase. 
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– kui temperatuur on seadistatud

1. Vajutage „Menu“ nuppu neljandat korda, temperatuuritaseme näidik süttib; kuvarile ilmub „0:00“.
2. Kasutades juhtnuppu seadistage soovitud aeg vahemikus 0:01 – 3:00. Seadistamise samm on 1 minut.
3. Pärast aegrelee seadistamist oodake, kuni kuvarile ilmub eelseadistatud temperatuuri näit 240 °C. Seejärel 

seadistage juhtnupu abil soovitud temperatuur.

5) Väljalülitamine

1. Pärast toiduvalmistamise lõppu, lülitage induktsioonkeeduplaat on/off  nupu abil välja; kuvarile ilmub 
„OFF“. Ventilaator jääb mõneks ajaks tööle seadme mahajahutamiseks. 

2. Pärast ventilaatori peatumist ühendage seade toitevõrgust lahti ning laske sellel põhjalikult jahtuda.

HOOLDAMINE JA PUHASTAMINE
Enne induktsioonkeeduplaadi puhastamist ja mistahes käsitlemist ühendage see toitevõrgust lahti ning laske 
maha jahtuda!

Hoidke seadet kuni jahtumiseni lastele kättesaamatus asukohas!
Pärast seadme mahajahtumist puhastage keraamilisest klaasist pliidiplaat ja induktsioonkeeduplaadi 
juhtpaneel lapiga puhtaks ning eriti määrdunud kohad peske puhtaks nõudepesuvahendis niisutatud lapiga.
Ärge kasutage abrasiivseid käsnasid või küürimispulbrit. Ärge sukeldage induktsioonkeeduplaati või toitejuhet 
vette!
Ventilaatori ümber mustuse kogunemise ja selle võimaliku purunemise ärahoidmiseks hoidke 
induktsioonkeeduplaadi pealmist osa kogu aeg puhtana. Pühkige õhu ringlusavade ümber tolmu 
mitteagressiivse pesuvahendiga niisutatud vatitikkudega või hambaharjaga ning eemaldage ettevaatlikult 
õlijäägid.
Eemaldage puhastusainete jäägid pliidiplaadilt niiske lapiga, vastasel juhul võivad need 
induktsioonkeeduplaadi sisselülitamisel kinni kõrbeda.

HOIATUSED
Kui kuvarile ilmub hoiatussõnum, siis järgige allpool kirjeldatud juhiseid.

Hoiatuskood Võimalik põhjus Lahendus

EO Induktsioonalas on ebasobiv pott/
pann või poti/panni läbimõõt on 
väiksem kui 12 cm.

Asetage pliiplaadile sobiv kööginõu.

E1 Halb ühendus 
induktsioonkeeduplaadis/rikkis 
vooluring.

Võtke ühendust volitatud 
teeninduskeskusega.

E2 Probleem temperatuurianduriga. Võtke ühendust volitatud 
teeninduskeskusega.

E3 Pinge on liiga kõrge. Kontrollige toiteallikat, lülitage sisse, kui 
toiteallika normaalolek taastub.

E4 Pinge on liiga madal. Kontrollige toiteallikat, lülitage sisse, kui 
toiteallika normaalolek taastub.

E5 Ülekuumenemise kaitse – pliidiplaat 
on liiga kuum.

Oodake mõni minut, kuni seade jahtub maha; 
kontrollige potti/panni.

E6 Probleem ventilaatoriga, õhu 
sisselase/väljalase on blokeeritud.

Kui seade jahtub maha, puhastage 
õhuavad. Seejärel taaskäivitage seade. 
Probleemide jätkumisel ühendust volitatud 
teeninduskeskusega.
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TEHNILISED ANDMED
Keraamilisest klaasist pliidiplaat
Kiire kuumenemisaeg ja energia kokkuhoid
Minimaalne soojuskadu
Sobiv 12–30 cm läbimõõduga kööginõudele
Eriti suur LCD kuvar
10-astmeline temperatuuri reguleerimine (60 °C – 240 °C)
10-astmeline võimsuse seadistamine (200–1800 W)
Aegrelee seadistus 1 kuni 180 minutit
Puutetundlik reguleerimine
Automaatne ohutuslüliti pärast kööginõude ärapanekut
Ülekuumenemise ja ülepinge kaitse
Sisselülitatud oleku indikaator
 
Nimipinge: 220–240 V~ 50/60 Hz
Nimivõimsus: 1800 W
Müratase: < 40 dB

KASUTAMINE JA KASUTUSEST KÕRVALDAMINE
Pakkepaber ja lainepapp – viige jäätmejaama. Pakkekiled, PE kotid, plastist osad – visake plasti ringlussevõtu konteineritesse.

TOOTE KASUTUSEST KÕRVALDAMINE TÖÖEA LÕPUS

Elektri- ja elektroonikaseadmete kasutusest kõrvaldamine (kehtib EL-i liikmesriikides ja teistes Euroopa 

riikides, kus rakendatakse ringlussevõtusüsteemi)

Näidatud sümbol tootel või pakett tähendab, et toodet ei tohiks käidelda nagu olmejäätmeid. Viige toode 
elektri-ja elektroonikaseadmetele ettenähtud ringlussevõtupunkti. Vältige võimalikke negatiivseid mõjusid 
inimese tervisele ja keskkonnale, tagades oma toote korraliku ringlussevõtu.
Ringlussevõtt aitab säilitada loodusvarasid. Lisateavet selle toote ringlussevõtu kohta saate oma kohalikust 
omavalitsusest, olmejäätmete käitlemise ettevõttest või poest, kust te toote ostsite.

See toode vastab Euroopa Liidu elektromagnetilise ühilduvuse ja elektriohutuse direktiivi 
nõuetele.

Teksti ja tehniliste parameetrite muutmise õigused on reserveeritud.
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