
 

 

KERAAMILINE PLIIDIPLAAT EB-C5-3KBTC 

 KASUTUSJUHEND 
 

 

OHUTUS 

Kasutajate turvalisuse tagamiseks järgige.kõiki ohutusjuhiseid. 

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. 

Mistahes kahjustuse leidmisel ei tohiks seadet kasutusele võtta, vaid pöörduda seadme 

edasimüüja poole.  

• 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 välistingimustes, 

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 füüsilise, 

sensoorse või vaimse 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. 

• Seade ühendatakse elektrivõrku professionaalse elektripaigaldaja poolt, kes teostab 

paigalduse vastavalt kehtivatele normidele ja eeskirjadele.  

• Elektritööd seadme ühendamiseks tuleb lasta teostada kvalifitseeritud tehnikul.  

• Ärge modifitseerige elektritoite ühenduseks kasutatavaid komponente ise.  

• Ühendused peavad olema teostatud vastavalt kohalikele määrustele ja seadusandlusele. 



 

 

• Seadet ei tohi ühendada vooluvõrku, kui seade ise või selle voolujuhe on kahjustatud. 

Elektrilöögi oht! 

• Ärge proovige seadet ise parandada. Volitamata parandustööd võivad kaasa tuua tõsise isiku-

või varakahju.  

• Mistahes rikke või häire korral seadme töös tuleb pöörduda tootja volitatud 

remondiettevõttesse.  

• Enne puhastamist ja hooldamist eemaldage seade vooluvõrgust.  

• Seade tuleb maandada vastavalt kohaliku elektrivarustuse tehnilistele nõuetele.  

• Pealüliti peab olema varustatud kaitsme / katkestuslülitiga.  

• Rikke korral eemaldage seade kohe vooluvõrgust. Pöörduge rikke küsimuses seadme tootja 

poolt volitatud remondiettevõttesse.  

• Kui seadme klaaskeraamilises pinnas on pragusid, tuleb seade kohe välja lülitada ja 

eemaldada vooluvõrgust. Elektrilöögi oht!  

• Seadme vooluvõrku ühendamiseks ei tohi kasutada adaptreid, mitmikpistikupesi ega 

pikendusjuhet.  

• Ärge teostage seadmele mingeid remonditöid või modifikatsioone omal käel.  

• Ruum, kuhu seade paigaldatakse, peab olema kuiv ja hästiventileeritud.  

• Kõigile pliidi juhtimisnuppudele ja toitepistikule peab igal ajal olema tagatud viivitamatu 

juurdepääs.  

• Ümbritsev mööbel ja kasutatavad materjalid peavad kannatama vähemalt 85C-kraadist 

temperatuuritõusu lisaks ruumi ümbritsevale temperatuurile.  

• Ärge paigaldage seadet ruumidesse, kus säilitatakse tuleohtlikke aineid – näiteks kütused, 

gaas või lahustipõhised värvid. Hoiatus kehtib ka nimetatud ainete poolt eralduvate aurude 

osas.  

• Järelvalveta jäetud kuumutatav toit pliidil võib õli ja rasva süttimisohtlikkuse tõttu 

põhjustada tulekahju.  

• MITTE KUNAGI ärge kustutage pliidil tekkinud toidupõlengut veega – eemaldage pliit 

vooluvõrgust ja katke toiduanum kaane või tuletekiga.  

• Seade ei tohi asuda süttivate materjalide ega ainete ligiduses (pehme mööbel, kardinad). 

Süttimisoht!  

• Ärge kasutage pliiti esemete säilituskohana. Süttimisoht!. 

• Ärge kasutage kunagi seadme puhastamisel aurupesurit. Aur satub elektrilistele 

komponentidele ja tekitab seadme rikke. Elektrilöögi oht!  

• Kasutamise järel tuleb keedualad välja lülitada.  

• Seade pole ette nähtud kasutamiseks välise taimeri või eraldi kaugjuhtimissüsteemi kaudu. 

• Pliidiplaadi osad kuumenevad kasutamisel. Töötava seadme puudutamisel esineb oht 

vigastusteks.  

• Hoidke seadme pakkematerjalid eemal väikelaste käeulatusest. Lämbumisoht! 

• Lapsed ei tohi seadmega mängida. Jälgige alati lapsi, kui nad viibivad pliidi läheduses.  

• 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.  

• Ärge lülitage pliidiplaati enne sisse, kui olete sellele keedunõu asetanud.  

• Metallist esemeid ega söögiriistu ei tohi pliidile asetada, kuna need kuumenevad. 

• Seade jääb kuumaks ka mõneks ajaks pärast kasutamise lõppu.  

• Seadet tõstes hoidke kinni selle alumisest osast ja tõstke ettevaatlikult.  

• Seadet tuleb transportida ja paigaldada vähemalt kahe inimese jõul. 



 

 

• Ärge asetage pliidi pinnale midagi rasket.  

• Kasutage vaid selliseid keedunõusid, mida tohib keraamilisel pliidil kasutada.  

• Ärge käivitage seadet, mis ei ole korralikult paigaldatud.  

• Integreeritud seadme tuulutusavaused peavad alati olema takistustevabad ja puhtad. 

• Tüübisilti seadme küljest eemaldada ega seda loetamatuks muuta ei tohi, vastasel juhul 

kaotab garantii kehtivuse. 

 

LAHTI PAKKIMINE JA PAIGUTAMINE ASUKOHTA. 

Võtke seadme ümbert, seest ja alt ära mistahes pakendiosad, mis tuleb visata sobivasse 

kogumiskonteinerisse. Seadme küljes võivad olla transpordiks ette nähtud kaitsepehmendused. Ärge 

eemaldage kinnitusteibist jäänud liimi mingi kange keemilise ainega.  

Kontrollige, et seade oleks kahjustustevaba.  

Ühendage seade vaid selleks ette nähtud toitepistikusse. Seade ei või saada märjaks ega olla 

ilmastikutingimuste mõju all. 

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. 

Ohutusvahemaa pliidi pinnast kuni lähima objektini selle kohal on vähemalt 760 mm.  

Tööpind peab olema valmistatud kuumust kannatavast materjalist.  

Ümbritsev mööbel ei tohi pliidiplaadi kohale ulatuda. Pliidi taga asuv sein tuleks katta kuumust 

kannatava materjaliga nagu näiteks keraamiliste plaatidega. Seadmele peab olema tagatud piisav 

värske õhu juurdepääs mööblis olevate tuulutusavade kaudu alt või tagant. Kui pliidiplaat 

paigaldatakse ahju kohale, peab ahjul olema jahutusventilaator. Paigaldage seadme alla 

kuumuskaitse, kui pliidiplaadi all hakkab asuma sahtel või kapp (panipaik).  

 

PAIGALDAMINE 

Lõigake tööpinda avaus, nagu alloleval joonisel. Paigaldamise ja kasutamise jaoks peab ümber 

väljalõike olema vähemalt 50 mm lauapinnaruumi 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) 

 770           520             52              48            740            490            50 min. 

tihend 



 

 

 

Pliidiplaadile tuleb võimaldada piisav ventilatsioon. Õhu sisenemise (D) ja väljumise (E) avasid ei tohi 

kunagi kinni katta ega ummistada. Töötasapinna eesmise ääre all olev sulgemisliist (X) ei tohi olla 

paigaldusavaga kohakuti (1), vaid veidi ettepoole paigaldatud nagu joonisel (2) või nurga all 

eemalduv, nagu joonisel (3). 

 

 

A(mm)            B(mm)                 C(mm)                   D                                      E 

760                50 min.                20 min.                Õhu sisselase            Õhu väljalase 5 mm 

 

Minimaalne ohtutuskaugus pliidi pinna ja üleval asuva kapi vahel on 76 cm. 

 

  



 

 

KINNITUSKLAMBRITE PAIGALDAMINE. 

1. Asetage seade kindlale ja siledale aluspinnale (nt pakendi osa). 

2. Seadme osi tuleb käsitseda ilma liigset mehaanilist jõudu kasutamata. 

3. Kinnitage kinnitusklambrid 

 

    A                                   B                                C                                       D 

Kruvi                           klamber                   kruviauk                          korpuse põhi 

 

4. Asetage seade väljalõike peale. 

 

                1: Klaaskeraamiline paneel;                                                       2: tööpind 

 

  



 

 

ELEKTRIÜHENDUS 

Seade tuleb ühendada elektrivõrku professionaalse elektripaigaldaja poolt, kes teostab paigalduse 

vastavalt kehtivatele normidele ja eeskirjadele. 

Kasutuskoha vooluvõrgu näitajad peavad olema vastavuses seadme tüübisildil olevate 

spetsifikatsioonidega. Toitejuhe peab taluma seadme võimsuskoormust. Elektriühenduste 

tegemiseks ei tohi kasutada adaptrit, voolumuundurit, harupistikut ega pikendusjuhet, kuna võib 

tekkida oht nende ülekuumenemiseks. Süttimisoht! 

Toitejuhe ei tohi asuda kokkupuutes seadme kuumade pindadega, mille temperatuur tõuseb 

kõrgemaks kui 75C kraadi 

Kui seadet ei ühendata pistikupesaga, siis tuleb paigaldada fikseeritud mitmepolaarne katkestuslüliti, 

mille abil saab seadme vooluvõrgust eemaldada. Katkestuslüliti klemmide vahe peab olema vähemalt 

3 mm. 

Enne elektriühenduste tegemist vaadake alltoodud skeeme. Vooluring peab olema kaitstud 16A 

automaatkaitsmega. Kahtluste korral tuleb pöörduda nõu saamiseks spetsialistide poole. 

Vältige toitejuhtme painutamist terava nurga alla või pigistamist. Kontrollige, et juhe ei oleks 

kahjustunud. Laske kahjustatud toitejuhet vahetada ainult tootja volitatud remondiettevõttes. 

 

ÜHENDUSSKEEM 

 

  



 

 

KASUTAMINE 

Keedualad 

 

1: Keeduala, maks.võimsus 1200 W 

2: Keeduala, maks.võimsus 800/1600/2300 W 

3: Keeduala, maks.võimsus 1100/2000 W 

4: Keeduala, maks.võimsus 1200 W 

5: Keeduala, maks.võimsus 1800 W 

6 klaaskeraamiline pind 

7 Juhtimispaneel

 

JUHTPANEEL 

 

1 Keedualade indikaatorid 

2 Taimer 

3 Võimsuse /taimeri juhtimine 

4 Nuppude lukustus 

5 Sisse- / välja lülitusnupp 

6 Lüliti/kolmik-keeduala (laienev) 

7 Lüliti/kaksik-keeduala (laienev)

  



 

 

PUUTENUPPUDE KASUTAMINE 

Puutenupp reageerib puudutusele – seda pole vaja vajutada. Puudutage nuppe otsmise sõrmelüli 

padjandiga, mitte sõrmeotsaga (vt. allolev joonis).  

 

Vajutustega kaasnevad lühikesed helisignaalid (piiksud). Hoidke puutenupud alati puhtana. 

Söögiriistad ega tekstiilid ei tohi puutenuppude pinnal asuda. Puutenuppudele sattunud vesi võib 

nuppude kasutamist segada. 

 

SOBIVAD KEEDUNÕUD 

Kasutage sellel pliidiplaadil vaid sobivaid keedunõusid. 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! 

 

  



 

 

KASUTAMINE 

Kui olete seadme sisse lülitanud, kõlab üks piiks; kõik märgutuled süttivad 1 sekundiks. Nüüd on 

seade valmisolekurežiimis. 

1. Puudutage sisse-/väljalülitusnuppu. Kõik indikaatorid on sellised . 

2. Asetage pliidile keedunõu. Hoidke nii nõude aluspõhi kui ka keedualad puhtaina ja kuivadena. 

3. Reguleerige kuumutusvõimsust vastava keeduala puutenuppudega +/-, soovitud tasemele. 

4. Kui võimsusastet 1 minuti jooksul ei valita, lülitub seade ise välja. 

5. Võimsust saab igal ajahetkel muuta. 

 

KAKSIK- / KOLMIK-KEEDUALA AKTIVEERIMINE (LAIENEVAD KEEDUALAD). 

1. Puudutage puutenuppe 6 või 7, et aktiveerida laienevaid keedualasid. Vastav keeduala 2 või 3 (vt 

joonist keedualade kohta), peab juba töötama. 

2. Puutenuppude 6 või 7 puudutamisega saab vastavad laienevad keedualad uuesti deaktiveerida. 

Tavaline: keskosa kuumutusvõimsus laieneval keedualal on madalam kui äärmistel ja välimistel 

laiendustel. See ei mõjuta seadme kuumutusvõimsust. 

 

VÄLJALÜLITAMINE 

1. Lülitage terve pliidiplaat välja sisse/väljalülitusnupu puudutamisega. 

2. Näidikul olev H tähendab, et keeduala on veel kuum. H kustub, kui keeduala on jahtunud. 

Jääksoojust saab kasutada toidu soojashoidmiseks. 

 

ENERGIASÄÄST 

Viis keeduala jaotuvad kahte rühma (A ja B) Grupp A on piiranguteta. 

Grupil B on võimsuspiirang. 

See aitab vältida ülekoormust. Kui kasutusel on 

B grupi keedualad, ärge kasutage kõiki kolme 

keeduala korraga täisvõimsusel. Kui kõik kolm 

keeduala korraga sisse lülitada, siis kolmas 

keeduala lihtsalt ei tööta enne, kui üht keeduala 

samast grupist välja ei lülitata. 

 

Võimalikud B grupi keedualade kasutamise 

variandid 

 

 

 

 

 



 

 

NUPPUDE LUKUSTAMINE. 

Nuppe saab lukustada, et neid puudutades seadistusi tahtmatult ei muudetaks või et lapsed ei saaks 

pliiti kasutada. Kui lukustate nupud enne seadme väljalülitamist, on nupud lukus ka siis, kui seadme 

uuesti sisse lülitate. 

Meelespidamiseks. Kui nupud on lukus, saab kasutada vaid sisse- / väljalülitusnuppu.  

Seadme võib välja lülitada sisse/väljalülitusnupust mistahes ajahetkel. Seejärel tuleks nupud 

lukustusest vabastada. 

Selleks, et nupud lukustada, vajutage lukustusnupule . Taimeri ekraanil kuvatakse teadet Lo. 

Lahtilukustamiseks lülitage seade sisse. Puudutage ja hoidke lukustusnuppu mõne hetke vältel. Nüüd 

on pliit jälle kasutatav. 

 

ÜLEKUUMENEMISKAITSE. 

Termistor jälgib seadme sisemuses olevat temperatuuri. Seade lülitub välja, kui tuvastab 

ülekuumenemise. 

 

JÄÄKSOOJUSE HOIATUS. 

Töötanud seade on mõnd aega peale kasutamist veel kuum. Näidik kuvab sel juhul H tähte. 

 

AUTOMAATVÄLJALÜLITUMINE 

Automaatne väljalülitumine on turvameede. See aktiveerub, kui pliit unustatakse välja lülitamata. 

Väljalülitumisajad rakenduvad vastavalt kasutusel olnud võimsusastmele, alloleval skeemil 

kirjeldatud aja möödudes. 

 

Võimsusaste                                    1  2  3  4  5  6  7  8  9 

Automaatne väljalülitumine (h)  8  8  8  4  4 4  2  2  2 

 

TAIMERI KASUTAMINE 

Taimerit saab kasutada kahel eri režiimil: 

Minutitaimerina. Taimer mõõdab ainult aega, aga ei lülita välja keeduala. 

Automaatse väljalülitustaimerina. Taimer lülitab keeduala välja seadistatud aja möödudes. 

Maksimaalne taimeriga seadistatav aeg on 99 minutit. Kui valitud periood on pikem kui 99 minutit, 

läheb taimer nulli. 

1. kasutusvõimalus - minutitaimer ei lülita pliiti välja, vaid võimaldab lihtsalt märguannet teatud aja 

täitumisest. 

1. Lülitage seade sisse – minutitaimer on kasutatav ka siis, kui ei soovi keeduala kasutada. 

2. Puudutage taimeri puutenuppe + või -. Indikaator vilgub. 

3. Seadistage taimeri nuppude + / - abil minutid. Kui aeg läheb üle 99 minuti, siis siirdub taimer tagasi 

nullile. 

a. puudutage +/- nuppe ühel korral, et lisada või vähendada aega 1 minuti võrra. 

b. puudutage +/- nuppe ja hoidke, et lisada või vähendada aega 10 minuti võrra. 

4. Kui seadistamine on lõpetatud, algab seadistatud aja allapoole loendamine. Ekraan näitab 

allesolevat aega. Taimeri indikaator vilgub 5 sekundit. 

5. Aja kättejõudmisel kostab 30 sekundi pikkune helisignaal. Ekraanil kuvatakse . 

Kui mõlemat nuppu korraga puudutada, deaktiveerub taimeri funktsioon. Ekraanil kuvatakse 

. 

 

 



 

 

2. kasutusvõimalus – ühe või mitme keeduala välja lülitamine. 

 

a. Ühe keeduala automaatne väljalülitamine. 

1. Puudutage selle keeduala nuppe + või -, mida soovite taimeriga kasutada. 

2. Seadistage taimeri nuppude + / - abil minutid. Kui aeg läheb üle 99 minuti, siis siirdub taimer tagasi 

nullile. 

a. puudutage +/- nuppe ühel korral, et lisada või vähendada aega 1 minuti võrra. 

b. puudutage +/- nuppe ja hoidke, et lisada või vähendada aega 10 minuti võrra. 

3. Reguleerige vastava keeduala võimsus puutenuppude + /-puudutamisega. 

4. Kui seadistamine on lõpetatud, algab seadistatud aja allapoole loendamine. Ekraan näitab 

allesolevat aega. Taimeri indikaator vilgub 5 sekundit. 

5. Punane täpp võimsusastme näidu kõrval süttib, nii et teate, milline keeduala on valitud. 

6. Seadistuse muutmiseks peale programmeerimist tuleb alustada algusest peale. 

7. Kui aeg on ümber, lülitub vastav keeduala automaatselt välja. Kui mõlemat nuppu korraga 

puudutada, deaktiveerub taimeri funktsioon. Ekraanil kuvatakse . Muud keedualad 

jätkavad oma toimimist, kui neid kasutatakse parajasti. 

 

b. Rohkem kui ühe keeduala automaatne väljalülitamine. 

1. Kui kasutatakse rohkem kui üht keeduala automaatselt, kuvatakse ekraanil väikseimat väärtust. 

Näide: kui olete seadnud ühe keeduala 10 minuti peale ja teise 5 minuti peale, kuvatakse väiksemat 

seadistatud aega. Punane täpp võimsusastme all vilgub. 

2. Kui valitud aeg on läbi, lülitub vastav keeduala välja. 

3. Seadistuse muutmiseks peale programmeerimist tuleb alustada algusest peale. 

 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS 

Ärge kasutage seadme puhastamisel aurupuhasteid. Elektrilöögi oht! Aur satub elektrilistele 

komponentidele ja tekitab seadme rikke. Ärge proovige seadet ise koost lahti võtta. Elektrilöögi oht! 

 
TEHNILINE TEAVE 

Mudel: klaaskeraamiline pliidiplaat 

Juhtpaneel – puutenupud. 

Klaaskeraamiline pind 

Keedualade läbimõõdud /mm 1*120/175/230, 1* 165/270, 1*200, 2*165 

5 keeduala 

Keeduala võimsus: eesmine parempoolne 1200 W 

Keeduala võimsus: tagumine parempoolne 1800 W 

Keeduala võimsus: keskmine 1100/2000 W 

Keeduala võimsus: eesmine vasakpoolne 800/1600/2300 W 

Keeduala võimsus: tagumine vasakpoolne 1200 W 

Maksimaalne võimsus 6700 W 

Toitepinge 220 – 240 V 

Sagedus 50 Hz. 

Jääkkuumuse näit  

9 võimsusastet 

Toitejuhe 120 cm 

Taimer 99 minutit 

Nupulukustuse funktsioon  

Paigaldusava mõõtmed L x S: 74 x 49 cm 

Sügavus paigaldatuna 5,2 cm 

Mõõtmed paigaldatuna K x L x S: 5,2 x 77 x 52 cm 

Kaal (neto/bruto) 11 kg / 12,7 kg 

 



 

 

KESKKONNAKAITSE 

 Hoidke seadme pakkematerjalid eemal väikelaste käeulatusest. Lämbumisoht! Seadme pakendi osad 

võib visata vastavatesse kogumiskonteineritesse. 

Vananenud ja kasutuskõlbmatud elektriseadmed tuleb toimetada nõuetekohasele käitlusele 

jäätmekäitlusettevõtete kogumispunkti.  

Enne seadme andmist käitlusse tehke see kasutuskõlbmatuks (eemaldage toitejuhe). 

Täpsemat teavet jäätmekäitluse kohta saab kohalikust omavalitsusest. 


