
 

 

  

INTEGREERITAV GAASIPLAAT GKM4 

 PAIGALDUS- JA 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.  
Käesolevas juhendis mainitud mõned üksikasjad toote kohta võivad erineda teie ostetud seadmest. 
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 toote disainis või tehnilistes omadustes, mis ei mõjuta 
toodete funktsionaalsust. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

OHUTUST PUUDUTAVAD JUHISED 

• 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 toiduvalmistamiseks koduses majapidamises.  

• Seade on ette nähtud kasutamiseks sisetingimustes, koduses majapidamises. 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 gaasiallikaga professionaalse gaasisüsteemide paigaldaja poolt, kes 
teostab paigalduse vastavalt kehtivatele normidele ja eeskirjadele.  

• Mistahes tehnilise rikke tekkides eemaldage seade vooluvõrgust ja sulgege viivitamatult 
gaasikraan. Teatage rikkest oma seadme tootja volitatud hooldusettevõttele. Ärge kasutage 
seadet tehnilise rikke korral.  

• Parandused tuleb lasta teostada kvalifitseeritud tehnikul.  

• Mistahes põlengu tekke korral keerake kohe kinni gaasikraan ja eemaldage seade 
vooluvõrgust.  

• Gaasipõletitega tegeldes tuleb vältida lohvakate rõivaste, lahtiste juuste vms rippuvate 
aksessuaaride kandmist. Põletusoht!  

• 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. Ärge 
proovige seadet ise parandada.  

• Välise kahjustuse / rikke korral ei tohi seadet kasutusele võtta. Pöörduge sel juhul seadme 
edasimüüja poole.  

• Kasutage seadme varuosadena vaid selle toote originaalvaruosi.  

• Vaid tootja poolt volitatud remondiettevõtte tehnikud tohivad vahetada seadme juhet.  

• Enne puhastamist ja hooldamist eemaldage seade vooluvõrgust.  

• Seade tuleb maandada vastavalt kohaliku elektrivarustuse tehnilistele nõuetele.  

• Pealüliti peab olema varustatud kaitsme / katkestuslülitiga.  

• Gaasipliidi kasutamisel tekivad ruumis niiskus ja kuumus. Vajalik on piisava ventilatsiooni 
olemasolu. Hoidke alati ventilatsioonilõõr avatud; või paigaldage äratõmbesüsteemiga 
pliidiõhu puhasti. Pöörduge spetsialisti poole ventilatsiooni puudutavates küsimustes. 

• Eemaldage seade elektritoitest ja sulgege gaasikraan alati, kui seadet ei kasutata.  

• Kui juhtnuppe tundub raske olevat pöörata, pöörduge tootja poolt volitatud 
hooldusettevõtte poole.  

• Juhtmed ei tohi olla kokkupuutes mingite kuumade pindadega.  

• Ärge ühendage seadet vooluvõrku pikendusjuhtme abil – tuleoht!  

• Ärge puudutage seadet, kui see on saanud märjaks. Ärge puudutage seadet märgade kätega. 



 

 

• Ärge teostage seadmele mingeid remonditöid või modifikatsioone omal käel. J 

• ärelvalveta 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. 

• 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 100C-kraadist 
kuumust.  

• Ärge paigaldage seadet ruumidesse, kus säilitatakse tuleohtlikke aineid – näiteks kütused, 
gaas või lahustipõhised värvid. Hoiatus kehtib ka nimetatud ainete poolt eralduvate aurude 
osas. 

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

• Ärge kasutage kunagi seadme puhastamisel aurupesurit. Aur võib tekitada seadmele tõsiseid 
kahjustusi. Elektrilöögi oht!  

• Pliidi osad kuumenevad kasutamisel. Töötava seadme puudutamisel esineb oht vigastusteks. 
Lapsed ei tohi seadmega mängida. Jälgige alati lapsi, kui nad viibivad pliidi läheduses. 

• Kasutage pliidi pinnal vaid seadme enda nõudetugesid. Ebasobivad nõudetoed võivad kaasa 
tuua õnnetuste ohu.  

• Kaitske pliidi pinda rooste eest.  

• Määrdunud põleti tuleb välja lülitada.  

• Toitu ei tohi pliidile jätta järelvalveta. Kuum õli ja rasvad võivad süttida. 

• Seade jääb kuumaks ka mõneks ajaks pärast kasutamise lõppu.  

• Kui liigutate seadet ühest kohast teise, hoidke kinni selle alumisest osast ja tõstke 
ettevaatlikult.  

• Seadet tuleb transportida ja paigaldada vähemalt kahe inimese jõul. 

• Ärge käivitage seadet, mis ei ole korralikult paigaldatud. 

• Ärge asetage pliidile ülemäära raskeid anumaid / esemeid. 
 

PAIGALDUS 

Võtke seadme ümbert, seest ja alt ära mistahes pakendiosad. Toimetage pakend sobivasse 
kogumiskonteinerisse. Eemaldage transpordikaitse (teibid). Ärge eemaldage teibist jäänud liimi mingi 
kange keemilise ainega. Kontrollige, et seade oleks kahjustustevaba. Seade ei või saada märjaks ega 
olla ilmastikutingimuste meelevallas. Paigaldusel kontrollige seadme loodisolekut vesiloodi abil. 
Järgnevad seadme paigaldamise ja seadistamise juhised on tingimusteta ette nähtud täitmiseks. 
Vastavalt kasutusrežiimile tehtavad modifikatsioonid tuleb teostada täpselt ja hoolikalt. 
Tootja ei vastuta ühegi otsese ega kaudse kahju eest, mis tuleneb kohalikule seadusandlusele ja 

määrustele mittevastavast paigaldusest /paigaldusmeetoditest. 

Paigaldage seade vaid sellisesse ruumi, kus on pidev ventilatsioon. Ruum peab olema 
hästiventileeritud, muul juhul ei pruugi seade õigesti töötada. Juurdevoolav õhk peab sisenema läbi 
ventilatsiooniavauste. Avausi ei tohi sulgeda. Seadme paigaldust ja parandamist peab teostama 
kvalifitseeritud spetsialist vastavalt kehtivale kohalikule seadusandlusele. 
Gaasipliidi eraldatavad heitegaasid eraldatakse pliidiõhu puhasti abil, mis juhib gaasi selleks 
ettenähtud äratõmbelõõri kaudu välisõhku. Ohutu vahekaugus pliidi pinna ja õhupuhasti vahel on ära 
toodud õhupuhasti paigaldus- ja kasutusjuhendis. 
 

 

 

 



 

 

Põletite seadistused 

G20 (maagaas) 

G30 (vedelgaas) 

  

Gaasi kategooriad 

 
 
Düüsi vahetamisel või paigaldamisel peab gaasisüsteemi paigaldaja üles märkima uue düüsi andmed. 
Seadme klass 3: seade on vastavuses järgnevate E.E.C. Direktiividega: 2006/95, 93/68, 
2004/108 ja 90/396. 

 

DÜÜSI LÄBIMÕÕT 
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VÄIKE PÕLETI 
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VÄIKE PÕLETI 

DÜÜSI LÄBIMÕÕT 



 

 

 

Ventilatsiooni tingimused 

Seadet ei tohi paigaldada magamistuppa ega elutuppa, mis on väiksem kui 20 m3. Kui seadme 
asukoht on ruumis, mille maht on vähem kui 5 m3, peab samas ruumis olema võimalus tõhusaks 
ventileerimiseks (sundventilatsiooni ava pindalaga 110 cm2). Kui seade asub ruumis, mille maht on 5-
10 m3, peab ventilatsiooniava suurus olema 50 cm2. 
Ventilatsiooniava ei ole vajalik siis, kui ruumil on välisuks.  
Kui tahkeküttel töötavaid seadmeid töötab gaasiseadmega samasse ruumi paigaldatuna, tuleb 
ventilatsiooninäitajate kalkuleerimisel ka neid arvesse võtta. 
 

Asukoht 

Seade tohib olla paigaldatud kööki, kööktuppa või elutuppa. Ärge paigaldage seadet vannituppa, 
duširuumi ega garaaži. Minimaalne nõutav vahekaugus seadme tagumise ääre ja seadme taga asuva 
seina vahel – 55 mm. Minimaalne nõutav vahekaugus seadme külgede ja kõrvalasuva mööbli vahel 
on 100 mm. Seadme äärtega kohale ulatuvate esemeteni peab jääma minimaalselt 400 mm vaba 
ruumi. Otse seadme kohale peab jääma minimaalselt 700 mm kõrgune vaba ruum. 

 
 

Enne paigaldamist 

GL 1/2" otsaga toru otsas asub seib. Keerake osad omavahel ilma liigset jõudu rakendamata kinni. Kui 
pliidiplaat paigaldatakse integreeritavast ahjust ülespoole. Ahi toetub mööbliosade najale. Ahju 
paigaldamisel mööblisse jäetakse ahju taha 45 x 560 mm suurune õhuruum seinani. Ilma 
sundventilatsioonita ahju kohale paigaldamisel tuleb kindlustada, et mööbli sisemuses ja taga oleks 
piisav õhuvahetus tagatud. 
 

Gaasi ühendamine 

Gaasiühendus teostatakse kas jäiga või painduva toru abil (teras, vask). Ots peab sobima 
ühendamiseks RC 1/2 (1/2 BSP isaskeermega). Viimase ühenduse tegemise järel tuleb kõik liitekohad 
lekete suhtes üle kontrollida. Kindlustage, et ükski paigaldise osa ei avaldaks pliidiplaadile mehaanilist 
survet. Kasutades painduvat toru, tuleb pidada meeles, et toru ei puutuks kokku mööbli liikuvate 
osadega ega kulgeks kusagil, kus seda võidakse pitsitada. Paigaldage torupõlv õiges asendis. Valesti 
paigaldatud gaasiühendus toob kaasa gaasilekked. 
  



 

 

 

 
A Toru ots 1/2 BSP isase keermega. 
B Seib 
C Ühendusmutter 

D Toruvits vooliku jaoks 

 

Töötasapinna väljalõige 

Seadme mõõtmed L x S: 590 x 500 mm 

Väljalõike mõõtmed töötasapinnas L x S: 553 x 473 mm 

 

 

Pliidiplaadi paigaldamine 

1. Kinnitage kaasasolev tihend väljalõike äärele. Ärge pange 
tihendi otsi üksteisega üle kattuma. 
2. Paigutage seade väljalõikele. 
3. Kinnitage seade klambrite ja kruvide abil. Pärast paigaldamist 
võib tihendi liigse osa eemaldada. 
Ääred on nüüd kindlustatud vedeliku sissetungimise vastu. 
 
 

 

 

 

A - tihend 

 

 

 



 

 

Enne esmakasutamist. 

Kui pliidiplaat on paigaldatud, tuleb seadistada vähim leek. Toimige järgnevalt: 
1. Keerake gaasilüliti maksimumpositsioonile ja süüdake põleti. 
2. Seadistage gaasilüliti minimaalsele tugevusele, seejärel keerake reguleerimisnuppu minimaalselt 
maksimaalsele võimsusele mitmeid kordi. Kui leek on ebastabiilne või kipub kustuma, seadistage 
uuesti. 
 

Toimige järgnevalt 

1. Süüdake põleti ja seadistage miinimumile. 
2. Eemaldage nupp ja kasutage lamepeaga kruvikeerajat, et reguleerida reguleerimiskruvi, kuni leek 
on püsiv ega kustu nupu kiirel pööramisel miinimumilt maksimumile. 
3. Reguleerimiskruvi võib asuda gaasinupu telje keskel või gaasikraanil endal, vasakul teljest või selle 
all. 
 

REGULEERIMISKRUVI 
 
4. Korrake reguleerimisprotseduuri kõigi põletitega. 
 
Rõhu kontrollimine 

1. Eemaldage vasak nõudetugi ja eesmise vasaku põleti kaas ja kroon. 
2. Paigaldage düüsile manomeeter. 
3. Keerake lahti gaasikraani ja süüdake üks teine põleti; mõõtke rõhk. 

4. Lülitage mõlemad põletid välja. 

 

Gaasitüübi vahetus (vedelgaasilt maagaasile ja vastupidi) 

Oht! Gaasitüübi vahetamist tohib teostada vaid spetsialist. 
Kontrollige, milline düüs sobib millise gaasitüübiga. Gaasitüübi muutmist saab teha sobivate düüside 
paigalduse ja gaasi voolamiskiiruse seadistamisega. 
1. Keerake kõik põletid asendisse . 
2. Eemaldage seade vooluvõrgust. 
3. Eemaldage nõudetoed, põletite osad ja juhtnupud. 
4. Kasutage düüside vahetamiseks 7mm mutrivõtit. 
 

Gaasivoo tugevuse seadistamine. 

Kruvikeeraja abil keerake täiesti kinni gaasi reguleerimiskruvi, mis asub  juhtnupu telje all. Pärast 
reguleerimist kleepige düüside vahetust kirjeldav kleebis pliidiplaadi alaküljele. 
 

 

 

 



 

 

SEADME OSAD 

 

1 Pealispind (kas roostevaba teras, karastatud klaas või emailitud teras) 
2 Kiirpõleti 
3 Keskmine põleti 
4 Abipõleti 

5 Juhtnupud 

 

Põleti süütamine 

1. Keerake nuppu vastupäevasuunaliselt, 
seda samaaegselt sisse vajutades 
maksimaalsele võimsusele - põleti süttib 
ise. 
2. Enne nupu vabastamist veenduge, et 
leek põleb stabiilselt. 
3. Kui põleti süütamine ei õnnestunud, 
keerake nupp väljalülitatud asendisse ja 
püüdke uuesti süüdata. 
4. Kui tekib elektrikatkestus või 
elektrisüüde ei tööta, kasutage gaasi 
süütamiseks tikku või süüteseadeldist. Olge 
leeki süüdates ettevaatlik. Põletusoht! 
5. Ärge hoidke nuppu vajutatuna kauem kui 
15 sekundit. Kui põleti ei ole elektrisüüte 
abil süttinud, aga nuppu on 15 sekundit 
vajutatuna hoitud, keerake nupp 
väljalülitatud asendisse ja tuulutage ruum. 
Oodake vähemalt 1 minut enne, kui uuesti 
süüdata üritate. 
6. Kui põleti leek kogemata kustub, keerake 
lüliti väljalülitatud asendisse. Ärge üritage enne 1 minuti möödumist uuesti süüdata. 
7. Kui mitmel katsel ei õnnestu leeki süüdata, kontrollige põleti osade õiget asendit.  
8. Seadistage nupp asendisse OFF, kui soovite põleti välja lülitada. 
9. Esmakordsel süütamisel või elektrikatkestusel võib sädemegeneraator automaatselt aktiveeruda. 
10. Kasutage pliidil lamedapõhjalist keedunõud /panni, mille põhja läbimõõt on võimalikult 
vastavuses põleti läbimõõduga. 
 

1 Põleti kaas 

2 Põleti kroon 

3 Põleti plaat 

4 Süüte-

elektrood 

5 Termopaar 



 

 

Põleti             Min. diameeter              Max. diameeter 

Kiire                         180 mm                     260 mm 
Keskmine                120 mm                     220 mm 

Väike                         80 mm                     160 mm 

 

11. Ärge kasutage põleti suhtes liiga väikese põhjaläbimõõduga keedunõu – leek võib tõusta põhja 
äärtest üles ja kuumutada käepidemeid. Põletusoht! 
 

Energiasäästmine 

Kasutage toiduvalmistamiseks sobivaid nõusid - paksu, lameda põhjaga panne või kastruleid.  
Katke toit keetmise ajaks kaanega. Keedunõu läbimõõt ei tohiks kunagi olla väiksem kui põletil.  
Nii põleti kui keedunõu aluspõhi peavad olema puhtad. Mustus takistab soojuse ülekandumist. 
Külgekõrbenud mustus on väga raskesti eemaldatav.  
Kaas tuleb keemise ajal nõu peal hoida.  
Pliiti ei tasu paigaldada külmiku lähedusse. Muul juhul tõuseb külmikute elektritarbimine 
märgatavalt. 

 

Puhastamine ja hooldus 

Võtke alati seadme pistik elektrikontaktist välja ja laske seadmelt enne puhastamist maha jahtuda. 
Enne puhastamist ja hooldust tuleb seade eemaldada pistikupesast. Pliiti on kergem puhastada siis, 
kui see on veel pisut soe. 
Juhtpaneel 

Paneeli puhastatakse pehme lapiga, mida on niisutatud soojas vees ja vajadusel kerges 
nõudepesuainelahuses. Ärge kasutage mingeid lahusteid ega pleegiteid, terasvilla, plekieemaldeid 
ega abrasiivaineid seadme paneeli puhastamisel. 
Nõudetoed 

Kui puhastate nõudetugesid käsitsi, olge ettevaatlik teravate servade tõttu. Raskestieemaldatavaid 
plekke puhastage sobiva puhastuspastaga. 
Põletid 

Võtke ära põleti eemaldatavad osad ja peske neid soojas nõudepesuainelahuses. Võib kasutada 
sobivat puhastuspastat. Võib kasutada veidi karedamat käsna, kuid ettevaatlikult. Kuivatage osad 
hoolikalt. 
Süüteelektrood 

Elektrisüüde toimub keraamilise ja metallelektroodi koosmõjul. Hoidke see komponent puhtana. 
Termopaar 

Termopaaril on oluline roll gaasivarustuse katkestamisel, kui leek juhtub kustuma. Seega tuleb 
termopaari kindlasti puhtana hoida. 
 

VEAOTSING 

Enne remonditöökotta pöördumist vaadake probleemide tekkimisel alljärgnevaid veaotsingu punkte. 
 

Probleem – lahendus. 

Sädet ei teki.  

• Kontrollige, kas seade on ühendatud vooluvõrku. 

• Kontrollige, kas majas on elekter. 

• Kontrollige, ega kaitse pole läbi põlenud 

• Kontrollige põleti osade õiget paigaldust. 
 
Gaasileegiring põleb ebaühtlaselt. 

• Vaadake, ega düüs ega põleti krooni augud pole ummistunud. 

• Kontrollige põleti osade õiget paigaldust. 



 

 

 

Tehniline teave 

Tüüp gaasiplaat 
Juhtimine pööratavate nuppudega 
Pinna materjal – roostevaba teras 
Põletite arv 4 
Väikese põleti võimsus 1000 W 
Keskmiste põletite võimsus: 2 x 1500W 
Suure põleti võimsus 2500W 
Toitepinge 230V 

Leegikontrolli seadeldis, elektrisüüde 
Põletite kaaned ja nõudetoed emailitud 
Paigaldusava mõõtmed L x D 55.3 x 47.3 
Sügavus paigaldatuna 6 cm 
Mõõtmed (KxLxS) 9,5 x 59 x 50 cm 

Kaal (neto/bruto) 7,8 / 9,6 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. Täpsemat teavet jäätmekäitluse kohta 

saab kohalikust omavalitsusest. 
 


