
 

 

KERAAMILINE PLIIDIPLAAT 
 KF4 

 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. 
 
OHUTUS 
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 toiduvalmistamiseks koduses majapidamises, 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.  



 

 

 Oluline info neile, kes kasutavad elektroonilist meditsiinilist implantaati 
(südamestimulaator): seade on vastavuses elektromagnetilist interferentsi puudutavate 
määrustega. Seade vastab standardi (2004/108/EG) nõuetele täielikult. Seade ei tekita 
elektromagnetilist interferentsi teiste seadmete funktsioneerimises, kui need seadmed 
vastavad samadele määrustele. 

 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.  
 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.  
 Vaid tootja poolt volitatud remondiettevõtte tehnikud tohivad vahetada seadme juhet.  
 Seade tuleb maandada vastavalt kohaliku elektrivarustuse tehnilistele nõuetele. 
 Elektriühendus peab olema varustatud kaitsme / katkestuslülitiga.  
 Mistahes elektrikomponentide ümberehitust elektri tarbimiskohas tuleb lasta teostada 

professionaalsel elektripaigaldajal.  
 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 võib õli ja rasva süttimisohtlikkuse tõttu põhjustada 
tulekahju.  

 MITTE KUNAGI ärge kustutage tekkinud toidupõlengut veega – eemaldage seade 
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!  
 Muud esemed ega mingid juhtmed ei tohi olla pliidiplaadiga kokkupuutes, kuna 

isolatsioonimaterjalid ei talu piisavalt kuumust.  
 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.  
 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 transportides hoidke kinni selle alumisest osast ja tõstke ettevaatlikult. Seade peab 

olema püstiasendis.  
 Seadet tuleb transportida ja paigaldada vähemalt kahe inimese jõul. 
 Ärge jätke magnetiseeruvaid esemeid (krediitkaart, mälukaart) ega tundlikke elektriseadmeid 

pliidiplaadi lähedusse, kuna elektromagnetväli võib neid esemeid ja seadmeid mõjutada. 
 Ärge asetage pliidi pinnale midagi rasket.  
 Kasutage pliidil vaid selliseid keedunõusid, mida tohib keraamilisel pliidil kasutada.  
 Ärge käivitage seadet, mis ei ole nõuetekohaselt paigaldatud.  
 Seadme tuulutusavaused peavad alati olema takistustevabad ja puhtad. 

 
PAIGALDUSE OHUTUS 
Elektritööd seadme ühendamiseks tuleb lasta teostada kvalifitseeritud tehnikul. Ärge 
modifitseerige elektritoite ühenduseks kasutatavaid komponente ise.  
Ohutusvahemaa pliidi pinnast kuni lähima objektini (seinakapp, köögiõhupuhasti) selle kohal on 
vähemalt 760 mm.  
Paigaldamisel tuleb arvesse võtta seadme enda ja ümbritsevate seadmete / esemete soojuskiirgust. 
Sein ja tööpinna kohal olevad mööbliosad peavad taluma kuumust. 
Ostja on vastutav seadme nõuetekohase paigaldamise korraldamise eest. Mistahes väärast 
paigaldusest tulenevad kahjustused ei kuulu garantiikorras hüvitamisele. Vale paigaldamine võib 
kaasa tuua tõsised isiku- või varakahjud. Tootja ei vastuta sellistel põhjustel tekkinud kahjude eest. 
 
LAHTIPAKKIMINE 
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.  
 
PAIGALDUSKOHT 
Seade ei või saada märjaks ega olla ilmastikutingimuste mõju all.  
Ühendage seade vooluvõrku ainult nõuetekohase elektriühenduse kaudu. 
Tööpind peab olema valmistatud kuumust kannatavast materjalist. Ümbritsev mööbel ei tohi 
pliidiplaadi kohale ulatuda. Tööpind peab olema vähemalt 28 mm paksune. 
Paigaldus tuleb teostada vastavalt kehtivale ohutust puudutavale seadusandlusele ja määrustikule. 
Pliidi taga asuv sein tuleks katta kuumust kannatava materjaliga, nagu näiteks keraamiliste 
plaatidega. 
 
PAIGALDAMINE 
Valmistage töötasapinnal ette paigaldusava, mis vastab joonisel toodud mõõtmetele. Paigaldamise ja 
kasutamise jaoks peab ümber väljalõike olema vähemalt 50 ja 200 mm lauapinna ruumi lähima 



 

 

takistuseni. (vt joonist). Tööpind peab olema vähemalt 30 mm paksune. Tööpinna materjal peab 
taluma kuumust. 
 
 
Pliidiplaadi mõõtmed  

 
L – laius 590 mm 
W – pikkus 520 mm 
H – kõrgus 52 mm 
D – tööpinna alla jääva osa kõrgus 48 mm 

A – 560 mm 
B – 490 mm 
X – tööpinna äär vähemalt 50 m

 
Minimaalne nõutav vaba ruum ümber paigaldusavause 

 
 
D – minimaalselt 200 mm 
E – minimaalselt 50 mm 
F – sein 
 
 
 
 
 
 

Mõõtmed joonistel on millimeetrites. 
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.  
Paigaldage seadme alla kuumuskaitse, kui pliidiplaadi all hakkab asuma sahtel või kapp (panipaik). Kui 
pliidiplaat paigaldatakse integreeritava ahju kohale, siis tuleb mõlema seadme elektrivõrku 
ühendamiseks kasutada omaette elektriühendust. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VENTILATSIOONI TAGAMINE 
Pliidiplaadile tuleb võimaldada piisav ventilatsioon. Õhu sisenemise (D) ja väljumise (E) avasid ei tohi 
kunagi kinni katta ega ummistada. 

 
A – 760 mm 
B – 50 mm 
C – vähemalt 30 mm 
D – õhu sisenemisava 
E – õhu väljumise ava 5 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KINNITUSED 
Enne paigaldust asetage plaat kindlale siledale alusele. Vältige plaadi vigastamist mehaanilise jõuga.  
Plaadi kinnitamiseks töötasapinna väljalõikele kasutatakse 4 kaasasolevat kinnitust, mis 
paigaldatakse kruvide abil. 
 

 
A – kruvi 
B – kinnitus  
C – kruviauk 
D – pliidiplaadi korpuse alumine külg 
 
Pliidiplaadi paigutus töötasapinda 
lõigatud avausel – vt kõrvalolevat 
joonist. 
 
Pliidiplaadi peab paigaldama 
spetsialist. 
 
 
 
 
ELEKTRIÜHENDUS 

tööpind 

klaas 

kinnitus 

kruvi 

korpuse alakülg 



 

 

Seade ühendatakse elektrivõrku professionaalse elektripaigaldaja poolt, kes teostab paigalduse 
vastavalt kehtivatele normidele ja eeskirjadele. Ärge teostage paigaldust ise. Elektrilöögi oht!   
Kolme juhtmega toitekaabliga ühendus teostatakse vahelduvvooluvõrku nende pinge ja sageduse 
näitajate juures, mis on osundatud seadme tüübisildil. Pliidiplaadi kuumutuselementide toitepinge 
on 220 -240 V. 
Voolujuhe peab olema sobiv ühenduse tüübi ja seadme võimsustarbega. Juhe kinnitatakse 
tõmbetõkises. Maandusjuhe ühendatakse vastava klemmiga.  
Seadme vooluallikas peab olema varustatud katkestuslülitiga, mille klemmide vahe lahtiühendatuna 
on vähemalt 3 mm ning mis suudab seadme hädaolukorras vooluvõrgust täiesti lahti ühendada.  
 
Enne elektriühenduste tegemist vaadake alltoodud skeemi.  
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. Need võivad olla LS-lülitid või kaitsmed 
(EN 30335). Kodune elektrisüsteem peab olema varustatud automaatkaitsmega. 

 Seade tuleb maandada. 
 Enne ühendamist vooluvõrku tuleb veenduda, et kasutuskoha vooluvõrgu andmed on 

vastavuses seadme tüübisildil kirjas olevate andmetega kasutatava voolu kohta. 
 Toitejuhe ei tohi puutuda kokku ühegi kuuma pinnaga, mille temperatuur tõuseb kõrgemaks 

kui 75C kraadi. 
 Vältige toitejuhtme painutamist terava nurga alla või pigistamist. 
 Kontrollige, et juhe ei oleks kahjustunud. Laske kahjustatud toitejuhet vahetada ainult tootja 

volitatud remondiettevõttes. 
 
 
ELEKTRISKEEM 
 

 
  



 

 

SEADME OSAD  

1 keeduala 1200 W 
2 keeduala 1800 W 
3 keeduala 1200 W 
4 keeduala 1800 W 
5 klaaskeraamiline pind 
6 sisse- /väljalülitusnupp  
7 juhtpaneel 
 
 
 
 
 
 
 
JUHTPANEELI OSAD 

 
1 keeduala märgutuli 
2 taimeri märgutuli 
3 võimsuse ja taimeri reguleerimise nupud 
4 nuppude lukustus 
5 sisse / väljalülitusnupp 
 
  



 

 

KASUTAMINE 
Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi enne, kui seadme kasutusele võtate. Järgige ohutusjuhiseid. 
Eemaldage hoolikalt kõik kaitsekiled. Puhastage pliidi pind. 
 
PUUTENUPUD  
Puutenupp reageerib puudutusele – seda pole vaja vajutada. Puudutage nuppe otsmise sõrmelüli 
padjandiga, mitte sõrmeotsaga (vt. allolev joonis).  Kui puudutus töötas, peaks kostma 1 helisignaal. 

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.  
Valige keedunõu võimalikult sama suure põhja diameetriga, kui keeduala diameeter. 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! 
Kui jääkkuumuse märguanne põleb, ei tohi keeduala palja käega puudutada. Põletusoht! 
Jääkkuumuse märguanne osutab kuumale keedualale. Märguanne kustub, kui vastav keeduala on 
jahtunud.  
 
PLIIDI KÄIVITAMINE 
Puudutage sisse-/väljalülitusnuppu. Kostab helisignaal ja kõik märguanded süttivad hetkeks. Asetage 
pliidile keedunõu. Hoidke nii nõude aluspõhi kui ka keedualad puhtaina ja kuivadena. Valige keeduala 
valimise nupuga, milline keeduala on kasutusel.  
Kui võimsusastet 1 minuti vältel ei vajutata, lülitub seade ise välja. 
Valige võimsusaste, nuppude + või – vajutusega. Puudutage nuppe + / -, et võimsusastet 1 sammu 
võrra lisada või vähendada. Puudutage ja hoidke nuppe + / - vajutatuna, et võimsusastet kiiremini 
muuta. 
Vastava keeduala ekraanil kuvatakse valitud võimsusastet. Keeduala kasutamise ajal saab 
võimsusastet iga hetk muuta. Kui võimsusaste on 0, siis saab puutenupu – vajutusega otsejoones 
võimsusele 9 siirduda.  
 
VÄLJA LÜLITAMINE 
Lülitage keeduala välja, puudutades nuppu – seni, kuni võimsusaste on 0. Samal moel saab keeduala 
välja lülitada, kui puudutatakse samaaegselt nii + kui ka – nuppu. 
Terve pliidiplaadi korraga välja lülitamiseks puudutage sisse/väljalülitusnuppu. 
Järelkuumuse märguanne H osutab, et pliidiplaat on kasutamise järel veel kuum. 
 
NUPPUDE LUKUSTAMINE 
Pliidiplaadi nuppe saab lukustada. Nuppe saab lukustada, et neid puudutades seadistusi tahtmatult ei 
muudetaks või et lapsed ei saaks pliiti kasutada. Lülitage seade sisse. Puudutage lukustusnuppu. 
Taimeri ekraanil süttib märguanne Lo.  
Kõik puutenupud peale sisse / väljalülitusnupu deaktiveeritakse.  
 
 
 



 

 

LUKUSTUSE EEMALDAMINE 
Lahtilukustamiseks lülitage seade sisse. Puudutage ja hoidke lukustusnuppu. Kõik nupud on nüüd 
kasutatavad. Kui nupud on lukus, saab kasutada vaid sisse- / väljalülitusnuppu. Seadme võib välja 
lülitada sisse/väljalülitusnupust mistahes ajahetkel. 
 
TAIMER 
Pliidiplaadi taimerit saab kasutada lihtsalt minutilugejana või määrata keedualale väljalülitumisaja 
taimeriga. Seda saab iga keeduala puhul eraldi määrata. Maksimaalne taimeriga seadistatav aeg on 
99 minutit.  
 
MINUTILUGEJA: lülitage pliit sisse, puudutage taimeri + või – nuppe, taimeri ekraan vilgub. 
Seadistage nuppude + / - abil soovitud aeg minutites, mille järel pliit annab 30 sekundi vältel 
helisignaali, märguandena aja täitumise kohta.  
Maksimaalne minutilugejaga seadistatav aeg on 99 minutit. Minutite allalugemine algab kohe pärast 
minutite valimist. Ekraanil kuvatakse allesjäänud aega. Kui puudutate samaaegselt taimeri +/- nuppe, 
deaktiveeritakse taimer. Ekraan kuvab siis kaht kriipsu --.  
 
KEEDUALA VÄLJA LÜLITAMINE TAIMERIGA: seade peab olema sisse lülitatud. Puudutage taimeriga 
juhitava keeduala +  või - nuppu.  
Taimeri seadistamiseks keedualale puudutage nüüd taimeri + / - nuppe. Iga puudutusega lisatakse või 
vähendatakse 1 minut. Maksimaalne keeduala väljalülitumiseni seadistatav aeg on 99 minutit. 
Minutite allalugemine algab kohe pärast minutite valimist. Ekraanil kuvatakse allesjäänud aega. 
Punane täpp keeduala võimsusastme indikaatori kõrval annab märku, millist keeduala kasutatakse 
taimeriga. Kui aeg on täis, lülitub vastav keeduala automaatselt välja.  
 
AUTOMAATNE VÄLJALÜLITUMINE 
Automaatne väljalülitumine on turvameede. See aktiveerub, kui pliit unustatakse välja lülitamata. 

VÕIMSUSASTE VÄLJALÜLITUMINE (  ) TUNNI MÖÖDUDES 
1-3 8 
4-6 4 
7-9 2 

 
NÕUANDEID ENERGIA SÄÄSTMISEKS 

 Kasutage toiduvalmistamiseks sobivaid nõusid. Need on paksu, lameda põhjaga. Katke 
keedunõu kuumutamise ajaks kaanega. 

 Sobitage nõud ja keeduplaadid omavahel suuruse järgi. Nõu ei tohiks olla väiksem kui 
keeduplaat. 

 Nii plaat kui nõu peavad olema puhtad. Mustus takistab soojuse ülekandumist. 
Külgekõrbenud mustus on väga raskesti eemaldatav. 

 Ärge tõstke kaant keedunõu pealt tarbetult tihti. 
 Kui toit on tõusnud keema, vähendage võimsust. 
 Kasutage keeduanumatel kaasi, et energiat kokku hoida. 
 Vähendage keetmisvedelike hulka, et keemamineku aega lühendada. 
 Keetmise alguses valige suurem võimsus. Hiljem reguleerige madalale võimsusele. 
 Kauakestval keetmisel: lülitage keeduala 5-10 minutit enne planeeritavat keetmise lõppu 

välja, lastes jääksoojusel mõjuda. Keeduplaatide ja ahju varajasem väljalülitamine säästab 
elektrit. 

 Jääksoojust saab kasutada toidu soojashoidmiseks. 
 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. 
Eemaldage seade vooluvõrgust (kasutage katkestuslülitit). Ärge kasutage kunagi seadme 
puhastamisel aurupesurit. Aur satub elektrilistele komponentidele ja tekitab seadme rikke. 
Elektrilöögi oht! Puhastusmeetoditega tekitatud kahjustused ei kuulu garantiitingimustel 
hüvitamisele.  
Ärge kasutage pliidiplaadi puhastamisel abrasiivseid, orgaanilisi, eeterlikku õli sisaldavaid ega 
lahustavaid aineid.  
Puhastage pliiti alati pärast kasutamist. Eemaldage ainejäägid pehme niiske lapiga. Ärge küürige 
klaaskeraamilist pinda. Kasutage kaubanduses saadaolevat spetsiaalset vahendit klaaskeraamiliste 
pindade puhastamiseks. Kasutage sooja vett ja mittekaredat käsna. Kasutada võib ka spetsiaalset 
silikoonist kaabitsat elektripliitidele. 
 
PUUTENUPPUDE PUHASTAMINE 
Puutenuppude määrdumisel võib seade hakata automaatselt välja lülituma ja / või helisignaali 
tekitama. Puutenupud ei pruugi niiskena eriti hästi töötada. Kuivatage paneeli enne, kui seadme 
uuesti sisse lülitate.  
Eemaldage seade vooluvõrgust. Pühkige paneeli niiske lapi või käsnaga. Kuivatage 
majapidamispaberiga ära. Ühendage seade vooluvõrku.  
 
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  Klaaskeraamiline pliidiplaat, integreeritav, 
oma juhtnuppudega.  

Juhtpaneel  Puutejuhtimine  
Pliidiplaat  Klaaskeraamiline  
Keedualasid 4 
Keeduala läbimõõt/ võimsus  2*195 mm (1800 W)  

2*152 mm (1200 W)  
Toitepinge 220 – 240 V  sagedus 50 Hz 
Jääkkuumuse näit Jah 
Võimsusastmeid 9 igal keedualal 
Taimer  1 – 99 minutit 
Nuppude lukustamine Jah 
Juhtme pikkus - 
Mõõtmed K x L x S millimeetrites 52 x 590 x 520 mm 
Pakendimõõtmed sentimeetrites 11,5 x 65 x 56 cm 
Kaal neto / bruto kg  8,5 / umbes 9,85 kg 
 
KESKKONNAKAITSE 

Hoidke seadme pakkematerjalid eemal väikelaste käeulatusest. Lämbumisoht! 
Vananenud ja kasutuskõlbmatud elektriseadmed tuleb toimetada nõuetekohasele käitlusele 
jäätmekäitlusettevõtete kogumispunkti. 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. 


