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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. 
Kuid juhiseid tuleks sellegipoolest järgida. 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 

• 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 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. 

• Elektritööd seadme ühendamiseks tuleb lasta teostada kvalifitseeritud tehnikul, kes teostab 
paigalduse vastavalt kehtivatele normidele ja eeskirjadele. 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. Volitamata parandustööd võivad kaasa tuua tõsise isiku-
või varakahju. Mistahes rikke või häire korral seadme töös tuleks pöörduda tootja volitatud 
remondiettevõttesse.  

• 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.  

• 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, mitmik-pistikupesi ega 
pikendusjuhet.  

• 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). 

• 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 põletusoht. 

• 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. 

• 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.  

• Seadme taga asuv sein ja tööpinna kohal olevad mööbliosad peavad taluma kuumuskiirgust. 
 
Lahti pakkimine ja paigutamine asukohta. 
Võtke seadme ümbert, seest ja alt ära mistahes pakendiosad. Seadme küljes võivad olla transpordiks 

ette nähtud kaitsepehmendused, mis on sinna kinnitatud teibiga. Ärge eemaldage teibist jäänud liimi 

mingi kange keemilise ainega. Kontrollige, et seade oleks kahjustustevaba. Seade ei või oma 

asukohas saada märjaks ega olla ilmastikutingimuste mõju all. 

PAIGALDAMINE 

Paigaldamise tingimused. 

Lõigake tööpinda avaus nagu alloleval joonisel.  

 

TIHEND 



 

 

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. 

Pliidiplaadile tuleb võimaldada piisav ventilatsioon. Õhu sisenemis- ja väljumisavasid ei tohi 

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

 

 

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

760 minim.50 minim.20 õhu sisenemis-

avad  

õhu väljalaskeavad 

5 mm  

 

Enne kinnitusklambrite paigaldamist. Asetage seade kindlale ja siledale aluspinnale (nt pakendi osa). 

Seadmele ei tohi avaldada mehaanilist survet liigse jõuga.  

A- kruvi                    B-kinnitus                   C – kruviauk               D- põhi 

 

Et seadet tööpinnal kinnitada, keerake pärast seadme asetamist avausele selle põhja all kinni 4 

kinnituse kruvid. Reguleerige kinnituste asend vastavalt tööpinna paksusele.  

 

 



 

 

 

PIDAGE MEELES 

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. Ärge kasutage seadme puhastamisel aurupuhasteid.  

 

ELEKTRIÜHENDUS 

Seade ühendatakse elektrivõrku professionaalse elektripaigaldaja poolt, kes teostab paigalduse 

vastavalt kehtivatele normidele ja eeskirjadele.  

 

 



 

 

SEADME OSAD 

 

1 1200W keeduala  

2 1800W keeduala  

3 1200W keeduala  

4 1800W keeduala  

5 klaaskeraamiline pind  

6 Sisse- / välja 

lülitusnupp  

7 Juhtimispaneel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUHTPANEEL 

 

1 Sisse- / väljalülitusnupp  

2 Võimsuse seadistamine  

3 Nuppude lukustus  

4 Taimeri seadistamine 

 

KASUTAMINE  

Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi 

enne, kui seadme kasutusele võtate. 

Järgige ohutusjuhiseid.  Eemaldage 

hoolikalt kõik kaitsekiled.  Puutenupp 

reageerib puudutusele – seda pole vaja 

vajutada.  Puudutage nuppe otsmise 

sõrmelüli padjandiga, mitte sõrmeotsaga 

(vt. 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.  

 

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! 

 

 

ALUSTAMINE  

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

seade valmisolekurežiimis. 

Puudutage sisse-/väljalülitusnuppu. Kõik märgutuled osutavad . 

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

Valige võimsusaste puutenuppude + või – puudutamisega.  Kui võimsusastet 1 minuti jooksul ei 

valita, lülitub seade ise välja. Siis tuleb uuesti alustada. Võimsusastet saab toiduvalmistamise ajal alati 

muuta. Lülitage keeduala välja, seadistades võimsusastme nullile või puudutades samaaegselt nuppe 

+/- . Lülitage välja pliidiplaat sisse/väljalülitusnupu puudutamisega.  

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

saab kasutada toidu soojashoidmiseks.  

 

LAPSELUKK 

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

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

seadme uuesti sisse lülitate. 

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. 

 

JÄÄKKUUMUSE NÄIDUD 

Keedualad on pärast kasutamist mingi aja vältel kuumad. Näidikul kuvatakse sellekohast märguannet 

H. 

 

AUTOMAATNE VÄLJALÜLITUMINE 

Juhul, kui pliit unustatakse välja lülitamata, rakendub teatud aja möödudes automaatne 

väljalülitumine, vastavalt valitud võimsusastmele. 

Võimsusaste                            1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Automaatne väljalülitumine 8 8 8 4 4 4 2 2 2 tunni möödumisel. 

 

TAIMER 

Taimerit saab kasutada kahel eri režiimil: 

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

2. Automaatse väljalülitustaimerina. Taimer lülitab keeduala välja seadistatud aja möödudes. 

Taimeri saab seadistada kuni 99 minutile.  

 

MINUTITAIMER 

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

Puudutage taimeri puutenuppu – vilkuma hakkab taimeri näidik.   

Valige soovitud aeg, puudutades taimeri +/- nuppe.  Iga puudutus lisab / vähendab aega 1 minuti 

võrra.  Puudutage +/- nuppe ja hoidke, et lisada või vähendada aega 10 minuti võrra.  Kui aeg läheb 

üle 99 minuti, siis siirdub taimer tagasi nullile.  Puudutage +/- nuppe ja hoidke, et lisada või 

vähendada aega 10 minuti võrra. Kui aeg läheb üle 99 minuti, siis siirdub taimer tagasi nullile. Kui 

mõlemat nuppu korraga puudutada, deaktiveerub taimeri funktsioon. Näidik kuvab . 

Minutite tagasiloendus algab kohe pärast seadistuse tegemist. Näidikul on allesjäänud aeg ja taimeri 

näidik vilgub 5 sekundit. Aja täitumisel kostab 30 sekundi pikkune helisignaal ja taimeri näidikul 

kuvatakse .  

 

VÄLJALÜLITUSTAIMER 

Puudutage selle keeduala nuppe + või -, mida soovite taimeriga kasutada. Seadistage taimeri aeg 

taimeri puutenuppudega. 

Iga puudutus lisab / vähendab aega 1 minuti võrra. Puudutage +/- nuppe ja hoidke, et lisada või 

vähendada aega 10 minuti võrra. Kui aeg läheb üle 99 minuti, siis siirdub taimer tagasi nullile. Kui 

mõlemat nuppu korraga puudutada, deaktiveerub taimeri funktsioon. Näidik kuvab . 

Minutite tagasiloendus algab kohe pärast seadistuse tegemist. Näidikul on allesjäänud aeg ja taimeri 

näidik vilgub 5 sekundit. Punane täpp võimsusastme näidu kõrval süttib, nii et teate, milline keeduala 



 

 

on valitud. Kui aeg on ümber, lülitub vastav keeduala automaatselt välja. Kui soovite eelnevalt 

seadistatud aega muuta, siis tuleb alustada otsast peale. 

 

Puhastamine ja hooldus  
Ärge kasutage seadme puhastamisel aurupuhasteid - elektrilöögi oht. Aur satub elektrilistele 
komponentidele ja tekitab seadme rikke. 
 
Mustuse liigid keraamilise pliidi pinnal 
Tavaline igapäevane mustus (sõrmejäljed, toiduplekid ja ilma suhkruta toiduainejäägid) 
Eemaldage seade vooluvõrgust. Kasutage sobivat klaaskeraamilise pliidi puhastusainet ja puhastage 
pind. Pühkige puhtas vees niisutatud lapiga ja kuivatage hoolsalt. Ühendage seade 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. Pliidikaabitsat tuleb hoida 30-kraadise nurga all ja 
kraapida mustus maha. Puhastage puhtakskraabitud pind lapi või paberiga. 
Puhastage ülejäänu nii nagu eelnevas punktis. Sulanud suhkrut ei tohi jätta kauaks pliidile. Kui 
sulanud ja kõrbenud suhkur klaaspinnal jahtub, võib sellest jääda alatine plekk. 
 
Juhtpaneelil olev mustus. 
Eemaldage suuremad ainejäägid. Pühkige paneeli niiske lapi või käsnaga. Kuivatage 
majapidamispaberiga ära.  
Peale puhastamist ühendage seade vooluvõrku. Puutenupud ei pruugi niiskena eriti hästi töötada. 
Kuivatage paneeli enne, kui seadme uuesti sisse lülitate. 
Ärge kasutage happelisi ega abrasiivseid aineid seadme puhastamiseks. Ärge kasutage puhastamiseks 
ka eeterlikke õlisid. 
 

Veaotsing 

Seade ei lülitu sisse.  
Puudub toide. Kontrollige, kas seade on ühendatud vooluvõrku. Kontrollige, ega kaitse pole läbi 
põlenud. Kas hoones võib olla elektrikatkestus? 
Puutenupud ei reageeri. 
Puutenupud on lukustatud. Võtke lukustus maha. 
Puutenuppe on raske kasutada. 
Nuppudel on vedelikke. Kuivatage nupud. 
Kasutasite puutenupu puudutamiseks sõrme otsa. Kasutage otsmise sõrmelüli padjandit. 
Klaaskeraamilisel pinnal on kriimustusi. 
On kasutatud karedapõhjalisi keedunõusid. Sobiva keedunõu aluspõhi on lame ja sile. 
On kasutatud karedat küürimisvahendit või abrasiivainet pinna puhastamiseks. Kasutada tuleks vaid 
sobivaid puhastusaineid. 
Mõni keedunõu teeb naksuvat häält. 
Keedunõude põhjad võivad olla mitmekihilised. Naksumine sel puhul on normaalne. 
Heli, mida tekitab seadme sees olev ventilaator. 
Jahutusventilaator takistab elektrooniliste komponentide ülekuumenemist. 
See võib jahutada edasi ka siis, kui on välja lülitatud. See on tavaline. Ärge eemaldage seadet 
vooluvõrgust, kui jahutus töötab. 
Keedunõu ei kuumene ja ekraanil kuvatakse vastavat sümbolit. 



 

 

Keedunõu ei suudeta tuvastada, kui see on ebasobiv, liiga väike või asetseb keedualal valesti. 
Kasutage ainult sobivat keedunõu, mille läbimõõt on võimalikult samasugune keeduala läbimõõduga. 
Paigutage keedunõu kese keeduala keskmele. 
Seade lülitub automaatselt välja ning kostab helisignaal ja ekraanil kuvatakse veateadet (tavaliselt 
üks või kaks numbrit taimeri näidikul). 
Tehniline rike. Kirjutage näidikul olev number üles, eemaldage seade vooluvõrgust ja võtke ühendust 
tootja volitatud remondiettevõttega.  
Kui seadme töö häirub mingil muul moel, pöörduge tootja poolt volitatud hooldusettevõttesse abi 

saamiseks. 

 

TEHNILINE TEAVE 

Mudel: keraamiline integreeritav pliidiplaat 

Juhtpaneel puutenuppudega 

Materjal keraamiline klaas 

Keedualade läbimõõdud 2x200 mm, 2x165 mm  

Võimsus väikestel keedualadel 1200W  

Võimsus suurtel keedualadel 1800W  

Koguvõimsus 6000W  

Toitepinge 220-240V~ sagedus 50 Hz  

Taimer 99 min.  

Jääkkuumuse näidud 

Võimsusastmeid 9  

Nuppude lukustus 

Paigaldusava mõõtmed L x S: 56 x 49,5 cm 

Paigaldussügavus 5.6 cm 

Mõõtmed paigaldatuna K x L x S:  5.5 x 59 x 52  cm  

Kaal neto / bruto: 8.6 x 10.1 cm 

 

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. 


