
KERAAMILINE PLIIDIPLAAT 
 EB-C4-2KBTC 

 KASUTUSJUHEND 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hea klient,  
täname, et olete ostnud selle toote! Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi enne, kui seadme kasutusele 
võtate. Hoidke juhend alles ka tulevikus lugemiseks. Kui seade antakse edasi uuele omanikule, tuleks koos 
seadmega kaasa anda ka juhend. 
 
Vastavusdeklaratsioon.  
Juhendis kirjeldatud seade on vastavuses ühtlustatud eeskirjadega.  
Vastavat dokumentatsiooni on võimalik edasimüüja kaudu taotleda.  
Käesolevas juhendis mainitud mõned üksikasjad toote kohta võivad erineda teie ostetud seadmest. Kuid 
juhiseid tuleks sellegipoolest järgida.  Tootja jätab endale õiguse muudatusteks toote disainis või 
tehnilistes omadustes, mis ei mõjuta toodete funktsionaalsust. Käidelge seadme pakend vastavalt 
kohalikule jäätmeseadusele. Seade, mille olete ostnud, võib olla juhendis kirjeldatud seadme uuendatud 
variant. Sellegipoolest on funktsioonid ja töötingimused samad. Juhend sobib sellele mudelile. Tootja jätab 
endale õiguse muudatusteks tooteteabes ja juhendis.  
 
  



OHUTUST PUUDUTAVAD JUHISED 
 Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi enne, kui seadme kasutusele võtate. Kõiki ohutusjuhiseid tuleb järgida, 

et kasutajate turvalisus oleks tagatud. 
 Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks. Järgige juhendis toodud juhiseid, et seadme kasutamine oleks 

meeldiv ja ohutu. 
 Kontrollige enne kasutuselevõtmist, et seadmel poleks silmaga nähtavaid kahjustusi. 
 Elektriühendus (ühendamiseks kasutatav seinakontakt ja vooluring) peavad olema paigaldatud 

nõuetekohaselt, professionaalse elektripaigaldaja poolt. Mistahes elektrikomponentide ümberehitust elektri 
tarbimiskohas tuleb lasta teostada professionaalsel elektripaigaldajal. 

 Seade on ette nähtud vaid erakasutamiseks, toiduvalmistamiseks koduses majapidamises.  
 Seade on ette nähtud kasutamiseks sisetingimustes. Seadet ei tohi kasutada välitingimustes, 

transpordivahendis ega ärieesmärgil.  
 Kasutage seadet vaid vastavalt juhendis ette nähtud kasutusotstarbele.  
 Seadet kasutavaid isikuid tuleb tutvustada kasutusjuhendis sisalduvate juhistega.  
 Seadet võivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast ja isikud, kes oma vähese võimekuse poolest või 

kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet iseseisvalt ohutult kasutada - vaid juhul, kui neid juhendatakse 
ja abistatakse seadme turvalise kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid 
ohtusid. 

 Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi omapead teostada seadme puhastamist.  
 
Oluline info neile, kes kasutavad elektroonilist meditsiinilist implantaati (südamestimulaator):  
Seade on vastavuses elektromagnetilist interferentsi puudutavate määrustega. See vastab standardi (2004/108/EG) 
nõuetele täielikult. Seade ei tekita elektromagnetilist interferentsi teiste seadmete funktsioneerimises, kui need 
seadmed vastavad samadele määrustele. Kui seadet kasutavale isikule on paigaldatud südamestimulaator, tuleks 
seda arvesse võtta seadme kasutamisel. Konsulteerige oma raviarstiga, et teha kindlaks, kas implantaadi 
kasutamine on mistahes elektrointerferentsi tekke võimaluse korral ohutu. 
 
OHT 
1. Seade tuleb ühendada elektrivõrku professionaalse elektripaigaldaja poolt, kes teostab paigalduse vastavalt 
kehtivatele normidele ja eeskirjadele.  
2. Elektritööd seadme ühendamiseks tuleb lasta teostada kvalifitseeritud tehnikul. Ärge modifitseerige elektritoite 
ühenduseks kasutatavaid komponente ise. Ühendused peavad olema teostatud vastavalt kohalikele määrustele ja 
seadusandlusele.  
3. Seadet ei tohi ühendada vooluvõrku, kui seade ise või selle voolujuhe on kahjustatud.  
4. Ärge proovige seadet ise parandada. Volitamata parandustööd võivad kaasa tuua tõsise isiku-või varakahju. 
Mistahes rikke korral seadme töös tuleks pöörduda tootja volitatud remondiettevõttesse. Kasutage seadme 
varuosadena vaid selle toote originaalvaruosi.  
5. Vaid tootja poolt volitatud remondiettevõtte tehnikud tohivad vahetada seadme juhet.  
 
HOIATUS! 
1. Enne puhastamist ja hooldamist eemaldage seade vooluvõrgust.  
2. Seade tuleb maandada vastavalt kohaliku elektrivarustuse tehnilistele nõuetele. Pealüliti peab olema varustatud 
kaitsme / katkestuslülitiga. 
3. Mistahes elektrikomponentide ümberehitust elektri tarbimiskohas tuleb lasta teostada professionaalsel 
elektripaigaldajal. 
4. Rikke korral eemaldage seade kohe vooluvõrgust. Pöörduge rikke küsimuses seadme tootja poolt volitatud 
remondiettevõttesse. 
5. Kui seadme klaaskeraamilises pinnas on pragusid, tuleb seade kohe välja lülitada ja eemaldada vooluvõrgust. 
Elektrilöögi oht! 
6. Seadme vooluvõrku ühendamiseks ei tohi kasutada adaptreid, mitmik-pistikupesi ega pikendusjuhet. 
7. Ärge teostage seadmele mingeid remonditöid või modifikatsioone omal käel. 
8. Ruum, kuhu seade paigaldatakse, peab olema kuiv ja hästiventileeritud. Kõigile pliidi juhtimisnuppudele ja 
toitejuhtme pistikule peab igal ajal olema tagatud viivitamatu juurdepääs. 
9. Ümbritsev mööbel ja kasutatavad materjalid peavad kannatama vähemalt 85C-kraadist temperatuuritõusu lisaks 
ruumi ümbritsevale temperatuurile. 
10. Ärge paigaldage seadet ruumidesse, kus säilitatakse tuleohtlikke aineid – näiteks kütused, gaas või lahustipõhised 
värvid. Hoiatus kehtib ka nimetatud ainete poolt eralduvate aurude osas. 
11. Paigaldage köögiõhu äratõmbeseade vastavalt tootja juhistele. 



12. Järelevalveta jäetud kuumutatav toit võib õli ja rasva süttimisohtlikkuse tõttu põhjustada tulekahju. MITTE 
KUNAGI ärge kustutage tekkinud toidupõlengut veega – eemaldage seade vooluvõrgust ja katke toiduanum kaane või 
tuletekiga. 
13. Seade ei tohi asuda süttivate materjalide ega ainete ligiduses (pehme mööbel, kardinad). Süttimisoht! 
14. Ärge kasutage pliiti esemete säilituskohana. Süttimisoht!  
15. Muud esemed ega juhtmed ei tohi olla pliidiplaadiga kokkupuutes, kuna juhtmete isolatsioonimaterjalid ei talu 
piisavalt kuumust. 
16. Ärge kasutage kunagi seadme puhastamisel aurupesurit. Aur satub elektrilistele komponentidele ja tekitab 
seadme rikke. Elektrilöögi oht!  
17. Kasutamise järel tuleb keedualad välja lülitada. Ärge jätke pliidi väljalülitamist automaatse väljalülitusfunktsiooni 
hooleks.  
18. Seade pole ette nähtud kasutamiseks välise taimeri või eraldi kaugjuhtimissüsteemi kaudu.  
19. Pliidiplaadi osad kuumenevad kasutamisel. Töötava seadme puudutamisel esineb oht vigastusteks.  
20. Lapsed ei tohi seadmega mängida.  
21. Jälgige alati lapsi, kui nad viibivad pliidi läheduses.  
 
ETTEVAATUST 
1. Ärge kasutage kangeid, abrasiivseid ega söövitavaid kemikaale ega teravaid esemeid seadme puhastamiseks. 
Klaaspinna kriimustamine võib kaasa tuua klaasi purunemise juba väga väikese mehaanilise surve tulemusel. 
2. Ärge lülitage pliidiplaati enne sisse, kui olete sellele keedunõu asetanud. 
3. Pliidikaabitsad on teravaservalised. Vältige vigastuste ohtu, käsitsedes pliidikaabitsat ettevaatusega.  
4. Metallist esemeid ega söögiriistu ei tohi pliidile asetada, kuna need kuumenevad.  
5. Seade on vastavuses Euroopa seadusandlusega ohutusest. Seade jääb kuumaks ka mõneks ajaks pärast kasutamise 
lõppu. 
 
MÄRKUSED 
1. Seadet tõstes hoidke kinni selle alumisest osast ja tõstke ettevaatlikult. Seadet ei tohi transportimisel asetada serva 
peale (külili).  
2. Seadet tuleb transportida ja paigaldada vähemalt kahe inimese jõul.  
3. Seadet lahti pakkides tuleb tähele panna osade paigutust ja kinnitusviisi – seda juhuks, kui peaks tekkima vajadus 
seadet uuesti transportimiseks ära pakkida. 
4. Ärge jätke magnetiseeruvaid esemeid (krediitkaart, mälukaart) ega tundlikke elektriseadmeid pliidiplaadi 
lähedusse, kuna elektromagnetväli võib neid esemeid ja seadmeid mõjutada.  
5. Ärge asetage pliidi pinnale midagi rasket.  
6. Kasutage vaid selliseid keedunõusid, mida tohib induktsioonpliidil kasutada.  
7. Ärge käivitage seadet, mis ei ole nõuetekohaselt paigaldatud.  
8. Seadme tuulutusavaused peavad alati olema takistustevabad ja puhtad. 
 
LAHTI PAKKIMINE JA PAIGUTAMINE ASUKOHTA 
1. Võtke seadme ümbert, seest ja alt ära mistahes pakendiosad. Toimetage pakend sobivasse 
kogumiskonteinerisse.  
2. Seadme küljes võivad olla transpordiks ette nähtud kaitsepehmendused. Ärge eemaldage teibist jäänud 
liimi mingi kange keemilise ainega.  
3. Kontrollige, et seade oleks kahjustustevaba.  
4. Ühendage seade vaid selleks ette nähtud toitepistikusse.  
5. Seade ei või saada märjaks ega olla ilmastikutingimuste mõju all.  
6. Ühendage seade vooluvõrku ainult nõuetekohase elektriühenduse kaudu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PAIGALDAMINE 
Lõigake tööpinda avaus nagu alloleval joonisel. Paigaldamise ja kasutamise jaoks peab ümber väljalõike 
olema vähemalt 50 mm lauapinna ruumi lähima takistuseni. Tööpind peab olema vähemalt 30 mm 
paksune. Tööpinna materjal peab taluma kuumust. 

 
L(mm)  W(mm)  H(mm)  D(mm)  A(mm)  B(mm)  X(mm)  
590  520  52  48 560  490  50 min.  

 
Pliidiplaadile tuleb võimaldada piisav ventilatsioon. Õhu sisenemise ja väljumise avasid ei tohi kunagi kinni 
katta ega ummistada. Pliidi pinna ja õhupuhasti alumise ääre vaheline ohutu kaugus on vähemalt 76 cm. 

 
 

A(mm)  B(mm)  C(mm)  D  E  
760  50 min.  20 min.  Õhu sisenemisava  Õhu väljumisava  

 
B. Kinnituste paigaldamine  
1. Asetage seade kindlale siledale alusele (pange papp-pakend alla pehmenduseks). Vältige liigse jõu 
kasutamist seadme käsitsemisel. 
2. Kinnitage pliidiplaadi alla kaks kinnitust (joonisel) kummaski ääres. 

 
A  B  C  D  
kruvi  kinnitus  kruviauk aluspõhi  



3. Asetage seade väljalõike peale.  

 
Seadme peab paigaldama spetsialist. Ärge teostage paigaldust ise. Ärge paigaldage seadet tööpinnas 
jahutusseadme, nõudepesumasina ega pesukuivati kohale. Paigaldamisel tuleb arvesse võtta seadme enda 
ja ümbritsevate seadmete / esemete soojuskiirgust. Sein ja tööpinna kohal olevad mööbliosad peavad 
taluma kuumuskiirgust. Nii tööpinna materjal kui tihenduseks kasutatavad ained peavad olema 
kuumuskindlad. Ärge puhastage seadet aurupesuriga. 
 
ELEKTRIÜHENDUS 
Seade ühendatakse elektrivõrku professionaalse elektripaigaldaja poolt, kes teostab paigalduse vastavalt 
kehtivatele normidele ja eeskirjadele.  

 
1. Kasutuskoha vooluvõrk peab vastama seadme võimsuskoormusele.  
2. Kasutuskoha vooluvõrgu näitajad peavad olema vastavuses seadme tüübisildil olevate 
spetsifikatsioonidega.  
3. Toitejuhe peab taluma seadme võimsuskoormust.  
4. Elektriühenduste tegemiseks ei tohi kasutada adaptrit, voolumuundurit, harupistikut ega pikendusjuhet, 
kuna võib tekkida oht nende ülekuumenemiseks. Süttimisoht!  
5. Toitejuhe ei tohi asuda kokkupuutes seadme kuumade pindadega, mille temperatuur tõuseb kõrgemaks 
kui 75C kraadi.  
6. Kui seadet ei ühendata vooluvõrku pistiku ja pistikupesaga, tuleb paigaldada fikseeritud mitmepolaarne 
katkestuslüliti, mille abil saab seadme vooluvõrgust eemaldada. Katkestuslüliti klemmide vahe peab olema 
vähemalt 3 mm. Vooluring peab olema kaitstud 16A automaatkaitsmega. Kahtluste ja küsimuste korral 
tuleb pöörduda nõu saamiseks spetsialistide poole. 
7. Vältige toitejuhtme painutamist terava nurga alla või pigistamist. 
8. Kontrollige, et juhe ei oleks kahjustunud. Laske kahjustatud toitejuhet vahetada ainult tootja volitatud 
remondiettevõttes. 



SEADME OSAD  
1  Max. 1200W keeduala 
2  Max. 2200/1000W keeduala  
3  Max. 1200W keeduala 
4  Max. 2000/1100W keeduala  
5  Klaaskeraamiline pind 
6  Sisse-/väljalülitamisnupp 
7  Juhtpaneel 
 
 
 
 
 
 
JUHTPANEEL 

 
1  Sisse-/väljalülitamisnupp  
2  Keedualade võimsuse näidikud 
3  Nupulukustus 
4  Võimsuse ja aja seadistusnupud  
5  Taimeri seadistamine 
6  Topeltkeeduala nupp  

 
KASUTAMINE 
Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi enne, kui seadme kasutusele võtate. Järgige ohutusjuhiseid. 
Eemaldage hoolikalt kõik kaitsekiled. 
 
PUUTENUPUD 
Puutenupp reageerib puudutusele – seda pole vaja vajutada. Puudutage nuppe otsmise sõrmelüli 
padjandiga, mitte sõrmeotsaga. Vajutustega kaasnevad lühikesed helisignaalid (piiksud).  

 
Hoidke puutenupud alati puhtana. Söögiriistad ega tekstiilid ei tohi puutenuppude pinnal asuda. 
Puutenuppudele sattunud vesi võib nuppude kasutamist segada. 
 
KEEDUNÕUD 
Ärge kasutage keedunõusid, mille ääred on teravad või sakilised; või mille põhi on kare või ebaühtlane. 
Nõu põhi peab olema sile, lame, heas kontaktis klaaskeraamilise pinnaga ja keedualaga võimalikult 
ühesuurune. Nõu keskpunkt asetatakse keeduala keskele.  



Tõstke keedunõu pliidile ja pliidilt ära. Ärge lohistage nõu mööda pliidi pinda – kriimustuste oht!  
Valige keedunõu võimalikult sama suure põhja diameetriga, kui keeduala diameeter. 
 
KÄIVITAMINE 
Puudutage sisse-/väljalülitusnuppu . Kui seade on sisse lülitatud, kõlab helisignaal, märgutuled süttivad 
hetkeks. Seade on valmisoleku režiimis. 
Asetage pliidile keedunõu. Hoidke nii nõude aluspõhi kui ka keedualad puhtaina ja kuivadena. 
Valige vastav keeduala nuppudega ning soovitud võimsusaste, nuppudega  /  
Kui võimsusastet 1 minuti vältel ei valita, läheb seade uuesti valmisolekurežiimile.  
Võimsusastet saab pliidi kasutamise käigus igal ajahetkel muuta. 

Kasutamaks topeltkeedualasid, puudutage nuppe  või  ja seejärel . Märgutuli selle puutenupu 
kõrval süttib.  

Kasutamise lõppedes lülitage pliidiplaat välja nupust . Ettevaatust pliidi kuumade osadega! Vältige 
kuumade pindade puudutamist. Näidikul olev H tähendab, et keeduala on veel kuum. H kustub, kui 
keeduala on jahtunud. Jääksoojust saab kasutada toidu soojashoidmiseks. 
 
NUPUDE LUKUSTUS 
Nuppe saab lukustada, et neid puudutades seadistusi tahtmatult ei muudetaks või et lapsed ei saaks pliiti 
kasutada. 
Meelespidamiseks. Kui nupud on lukus, saab kasutada vaid sisse- / väljalülitusnuppu. Seadme võib välja 
lülitada sisse/väljalülitusnupust mistahes ajahetkel. Seejärel tuleks nupud lukustusest vabastada. 
 
LUKUSTAMINE 

Selleks, et nupud lukustada, vajutage lukustusnupule . Näidikul kuvatakse teadet Lo. 
 
LUKUSTUSE EEMALDAMINE 
1. Lahtilukustamiseks lülitage seade sisse. 

2. Puudutage ja hoidke lukustusnuppu  mõne hetke vältel. 
3. Nüüd on nupud uuesti kasutatavad. 
 
ÜLEKUUMENEMISKAITSE 
Termistor jälgib seadme sisemuses olevat temperatuuri. Seade lülitub välja, kui tuvastab ülekuumenemise. 
 
AUTOMAATNE VÄLJALÜLITUMINE 
Automaatne väljalülitumine on turvameede. See aktiveerub, kui pliit unustatakse välja lülitamata. 
Väljalülitumisajad rakenduvad vastavalt kasutusel olnud võimsusastmele, alloleva skeemiga kirjeldatud aja 
möödudes. 
Võimsusaste 1  2  3  4  5  6  7  8  9  
Automaatne väljalülitumine (x tunni möödudes) 8  8  8  4  4  4  2  2  2  
 
TAIMER 
Taimer on kasutatav minutilugemise või keeduala väljalülitava funktsiooniga. 
Maksimaalne taimeriga seadistatav aeg on 99 minutit.  
Minutitaimeri kasutamiseks ei pea isegi olema valitud keeduala. Puudutage nuppu , seadistage taimeri 
aeg nuppude  /  abil. Iga puudutus +/- nupule lisab või vähendab aega 1 minuti võrra. Nupu hoidmine 
pikemalt lisab või vähendab aega 10 minuti võrra. Kui ajaseadistus on pikem kui 99 minutit, läheb taimer 
nulli. 



Allaloendus algab kohe. Aja täitumisel kostab 30 sekundi pikkune helisignaal ja taimeri ekraanil kuvatakse 
kaht kriipsu. 
Keeduala väljalülitamisfunktsiooniga taimeri kasutamiseks valige esmalt keeduala, puudutades vastava 
keeduala nuppu ning seejärel taimeri nuppu . Seadistage taimeri aeg nuppude  /  abil. Iga puudutus 
+/- nupule lisab või vähendab aega 1 minuti võrra. Nupu hoidmine pikemalt lisab või vähendab aega 10 
minuti võrra. Kui ajaseadistus on pikem kui 99 minutit, läheb taimer nulli. Allaloendus algab kohe.  
Ekraanil kuvatakse allesjäänud aega ja ekraan vilgub esialgu 5 sekundi vältel. Aja täitumisel kostab 30 
sekundi pikkune helisignaal ja keeduala lülitub välja. 
 
VÕIMSUSASTMETE KASUTAMINE 
1-2 Väikeste toiduainekoguste õrn soojendamine, või ja šokolaadi sulatamine, põhjakõrbemisele altite 
toitude valmistamine, hautamine.  
3-4 Ülessoojendamine, kõrgemal temperatuuril hautamine, riisi keetmine.  
5-6 Pannkookide praadimine. 
7-8 Sauté, pasta.  
9 Aasia toidud, praadimine, suppide / vedelike kiire keema tõstmine.  
 
PUHASTAMINE JA HOOLDUS 

HOIATUS! 
Ärge kasutage seadme puhastamisel aurupuhasteid. Elektrilöögi oht! Aur satub elektrilistele 
komponentidele ja tekitab seadme rikke.  

Mustuse liigid keraamilise pliidi pinnal 
Puhastamise viis  Ohutud töövõtted  

Tavaline igapäevane mustus (sõrmejäljed, toiduplekid ja ilma suhkruta toiduainejäägid) 
1. Eemaldage seade vooluvõrgust.  
2. Kasutage sobivat klaaskeraamilise pliidi 
puhastusainet ja puhastage pind.  
3. Pühkige puhtas vees niisutatud lapiga ja 
kuivatage hoolsalt.  
4. Ühendage seade taas vooluvõrku.  

Olge ettevaatlik võimaliku jääkkuumuse tõttu.  
Küürimisvahendid ja abrasiivained võivad pinda 
kahjustada. Lugege selliste toodete sobivuse kohta 
infot nende pakendeilt.  
Ärge jätke mingeid ainejääke klaaskeraamilisele 
pinnale, sest see võib sööbida ja tekitada alatise 
pleki.  

Ülekeenud toit, sulanud, suhkrusisaldusega toit klaaskeraamilisel pinnal. 
Eemaldage selline mustus nii kiiresti kui 
võimalik. Ettevaatust kuumade pindadega!  
1. Eemaldage seade vooluvõrgust.  
2. Pliidikaabitsat 30-kraadise nurga all 
hoides, kraapige mustus ära.  
3. Puhastage piirkond niiske paberräti või 
lapiga.  
4. Puhastage ülejäänu nii nagu eelnevas 
punktis.  

Sellist mustust ei tohi jätta kauaks pliidile. Kui 
sulanud ja kõrbenud suhkur klaaspinnal jahtub, 
võib sellest jääda alatine plekk.  
Ettevaatust terava pliidikaabitsaga! 
 

 
Juhtpaneelil olev mustus. 

1. Eemaldage seade vooluvõrgust.  
2. Eemaldage suuremad ainejäägid.  
3. Pühkige paneeli niiske lapi või käsnaga.  
4. Kuivatage majapidamispaberiga ära.  
5. Ühendage seade taas vooluvõrku.  

Seade võib kuuldavale tuua piiksu ja välja lülituda. 
Puutenupud ei pruugi niiskena eriti hästi töötada. 
Kuivatage paneeli enne, kui seadme uuesti sisse 
lülitate.  

Ärge kasutage abrasiivseid aineid seadme mistahes osa puhastamiseks. Ärge kasutage pliidi puhastamisel 
orgaanilisi happelisi aineid, nagu äädikas, sidrunhape jne. Ärge kasutage puhastamiseks ka eeterlikke õlisid. 
 



VEAOTSING 
VEAOLUKORD 

Põhjused  Lahendused  
Seade ei lülitu sisse. 

Puudub toide. 
 

Kontrollige, kas seade on ühendatud 
vooluvõrku. Kontrollige, ega kaitse pole läbi 
põlenud. Kas elamus võib olla elektrikatkestus? 

Puutenupud ei reageeri. 
Puutenupud on lukustatud. Võtke lukustus maha. 

Puutenuppe on raske kasutada. 
 Nuppudel on vedelikke. 
Kasutasite sõrme otsa. 

Kuivatage nupud.  
Kasutage otsmise sõrmelüli padjandit. 

Klaaskeraamilisel pinnal on kriimustusi. 
Ollakse kasutanud karedapõhjalisi 
keedunõusid. 
Kasutatud on karedat küürimisvahendit või 
abrasiivainet pinna puhastamiseks. 

Sobiva keedunõu aluspõhi on lame ja sile. 
Kasutage vaid sobivaid puhastusaineid. 
 

Mõni keedunõu teeb naksuvat häält. 
Keedunõude põhjad võivad olla mitmekihilised. Naksumine sel puhul on normaalne. 

 
TEHNILINE TEAVE  
Mudel Keraamiline pliidiplaat 
Juhtimine Sensornupud 
Materjal Klaaskeraamika, alumiiniumist raam 
Keedualade diameeter 1x 138/223 mm, 2x158 mm, 1x158/263 mm  
Vasak eesmine keeduala 1000/2200 W 
Vasak tagumine keeduala  1200 W 
Parem tagumine keeduala  1100/2000 W 
Parem eesmine keeduala  1200 W 
Koguvõimsus 6600 W  
Toide 220-240V~  
Sagedus  50/60Hz  
Taimer  99 min.  
Jääkkuumuse näidik Jah 
Võimsusastmeid igal keedualal 9  
Lapselukk Jah 
Mõõtmed K x L x S, cm  5.20  59.00  52.00  
Pakendi mõõtmed K x L x S, cm 11.50  65.00  56.00  
Kaal neto / bruto kg  8.60  9.90  
 
KESKKONNAKAITSE 

Hoidke seadme pakkematerjalid eemal väikelaste käeulatusest. Lämbumisoht! 
Vananenud ja kasutuskõlbmatud elektriseadmed tuleb toimetada nõuetekohasele käitlusele 
jäätmekäitlusettevõtete kogumispunkti. Ärge põletage seadet ära - vältige seadme 
kokkupuudet lahtise tulega.  

Enne seadme andmist käitlusse tehke see kasutuskõlbmatuks (eemaldage toitejuhe).  
Seadme pakendi osad võib visata vastavatesse kogumiskonteineritesse.  
Täpsemat teavet jäätmekäitluse kohta saab kohalikust omavalitsusest. 
 


