
Induktsioonpliit 
Kasutusjuhend 

 

 

Enne esimest kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit, isegi juhul kui olete juba sama tüüpi 
seadet kasutanud.  Kasutage seadet ainult kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Hoidke juhend alles. 

Hoidke alles originaalkarp, pakkematerjal, ostutšekk ja garantiikaart juhuks kui seade vajab 
garantiiremonti. Sellisel tarnimisel pakkige seade ainult originaalpakendisse.  
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OLULISED OHUTUSJUHISED 
• Seade ei ole mõeldud kasutamiseks alla 8-aastastele lastele ja vähese 

füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikute poolt kui nende 
ohutuse eest vastutav isik neid ei juhenda või kui neid ei ole informeeritud 
seadme ohutust kasutamisest mõistmaks võimalikku ohtu. Ärge lubage 
lastel seadet näppida. Ärge lubage alla 8-aastastel lastel seadet puhastada 
või hooldada ilma täiskasvanu järelvalveta. 

• Hoidke seade ja selle juhe alla 8 a laste käeulatusest eemal.

 
OLULISED OHUTUSJUHISED 
LUGEGE JUHENDIT HOOLIKALT JA HOIDKE SEE ALLES. 

• Enne seadme ühendamist vooluvõrku kontrollige seadme etiketilt tehniliste näitajate vastavust 
teie vooluvõrguga. 

Tähelepanu: Seade ei ole loodud kasutamiseks programmeeritavate seadmete, taimerlülitite 
ega kaugjuhtimispuldiga. 

• Seade on loodud koduseks kasutamiseks. 
• Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel. 
• Ärge kasutage seadet tööstuslikes tingimustes ega õues. 
• Ärge asetage seadet elektri- või gaasipliidile , samuti lahtise tule ega kütteseadme lähedale. 
• Ärge kasutage seadet metallpinnal, nt valamu nõrutusplaadil. 
• Kasutage seadet ainult tasasel, kuival ja stabiilsel alusel. 
• Elektrilöögi vältimiseks ärge kastke seadet ega juhet vette ega muudesse vedelikesse. 
• Seadet kasutades tuleb tagada selle kohal ja ümber piisav ventilatsioon. 
• Ärge katke õhu sisse-ja väljavoolu avasid. Vastasel korral võite seadet kahjustada. 
• Kasutage ainult induktsioonpliidile sobivaid nõusid, vt pt Induktsioonpliidile sobivad nõud. 
• Ärge kuumutage tühja nõud. Vastasel korral võite seda kahjustada. 
• Vedelikke ja toitu ei tohi kuumutada suletud nõus, nt konservid, kuna need võivad kuumutamise 

tulemusel lõhkeda. 
• Õli ja rasv võivad kiiresti üle kuumeneda ja põhjustada tulekahju. Nende kuumutamisel olge eriti 

tähelepanelik. 
• Ärge asetage pliidi lähedale krediitkaarte, kelli ega raadioid, kuna seadme töötamise ajal võib 

magnetväli neid kahjustada. 
• Ärge asetage seadmele metallesemeid, nt noad, kahvlid, lusikad ja kaaned, mis võivad 

kuumeneda. 
• Lülitage seade alati välja ja eemaldage pistik pistikupesast kui jätate selle järelvalveta või enne 

puhastamist. 

Tähelepanu: Kuum pind 

Ärge puutuge pliidiplaate seadme töötamise ajal ega vahetult peale kasutamise lõppu. 
Toidunõu all olev jääkkuumus võib põhjustada põletuse. Laske seadmel täielikult jahtuda enne 
selle puhastamist või liigutamist. 

• Ärge eemaldage toitejuhet kontaktist juhtmest tõmmates - see võib kahjustada juhet /kontakti. 
Eemaldage pistik seinakontaktist tõmmates õrnalt juhtme pistikust. 

• Veenduge, et toitejuhe ei ripuks üle laua serva ega puutuks vastu kuumi pindasid. 
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• Kahjustatud juhtmega või pistikuga seadme kasutamine on keelatud. Kui juhe on kahjustatud, 
laske see vahetada professionaalil. 

• Ärge kasutage seadet kui see ei tööta korralikult, kui klaas-keraamiline pind on mõranenud, kui 
seade on kukkunud põrandale või seda on vette kastetud. Kahjustatud seadet ei tohi kasutada 
enne kui volitatud hooldustehnik on selle parandanud. 

• Mitte mingil juhul ärge püüdke seadet ise parandada ega tehke mingeid muudatusi selles - 
elektrilöögi oht! Seadme rikkumine garantiiperioodi ajal katkestab garantii. 
Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mis on põhjustatud seadme ja selle tarvikute ebakorrektsest 
kasutamisest (põletused, vigastused, kõrvetamine, tulekahju, toidupritsmed jne). 

• Inimesed, kes kasutavad südamestimulaatorit, peaksid enne seadme kasutamist konsulteerima 
arstiga. 

RAADIOLAINETE HÄIRED 

Induktsioonpliidikasutamine võib põhjustada häireid raadio, teleri vms töös. Häireid võib takistada 
või piirata järgmiselt: 

• Suunake raadio või teleri antenn teise suunda. 
• Liigutage induktsioonpliit vastuvõtjast eemale. 
• Ühendage induktsioonpliit teise sõltumatu vooliringi pistikupesasse.

 

INDUKTSIOONPLIIDI KIRJELDUS 
  

Õhu sissevõtt (seadme küljel)  
Suur plaat, läbimõõt 167 mm 
Ventilaator ja väljuva õhu ventilatsiooniavad (seadme all)  
Väike pliidiplaat, läbimõõt 145 mm 
Ventilaator ja väljuva õhu ventilatsiooniavad (seadme all)  
Ekraaniga juhtpaneel 
Õhu sissevõtt (seadme küljel) 
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JUHTPANEELI JA EKRAANI KIRJELDUS 

INDUKTSIOONPLAADI TÖÖPÕHIMÕTE JA NÕUANDED 
• Tavalisel pliidil toitu valmistades tuleb eelnevalt pliiti soojendada ja alles seejärel kandub kuumus 

pliidile asetatud üle toidunõu põhjale. Selle tagajärjeks on märkimisväärne soojuskadu, eriti kui 
toidunõu põhi ei ole plaadiga täielikus kontaktis või on plaat määrdunud. 

• Kui valmistate toitu induktsioonpliidil, tekitavad elektromagnetilised lained kuumuse otse poti 
põhja all. See vähendab soojuskadu ning toidu valmistamine induktsioonpliidi on kiirem ja 
energiasäästlikum. 

  

 

Suure (ülemise) pliidiplaadi juhtpaneel A Väikese (all) pliidiplaadi juhtpaneel B ON/OFF 
puutenupp 
Pliidiplaadi sisse- või ooterežiimile lülitamiseks.  
 

Ekraan 
Kuvab seatud võimsuse taset, temperatuuri, automaatse väljalülituse aega või veateateid. Kui 
pliidiplaat on väljalülitatud, on ekraanil „OFF“ (väljas). 

Automaatse väljalülituse märgutuli taimeri režiimis 
Seatud temperatuuri märgutuli ekraani režiimis 

Seatud võimsustaseme märgutuli ekraani režiimis 

Menüü puutenupp 
Peale pliidiplaadi sisselülitamist Menüü nupuga, saate ekraani/näitu lülitada võimsusastme, 
temperatuuri ja taimesi režiimis automaatse väljalülituse vahel.  
Juhtnupp 
Seda kasutatakse võimsusastme, temperatuuri ja taimeri režiimis automaatse väljalülitusaja 
seadmiseks. 
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INDUKTSIOONPLAADILE SOBIVAD NÕUD 
• Induktsioonplaadile sobivad nõud peavad olema magnetiseeruvast metallist (malm, emailitud 

teras, roostevaba teras). 
• Toidunõu põhi peab olema lame ja sirge. 
• Kasutatava nõu läbimõõt peaks olema vähemalt 12 cm. Maksimaalne põhja läbimõõt ei tohiks 

ületada pliidiplaadil markeeritud kuumutustsooni enam kui 2 cm. 

INDUKTSIOONPLAADILE MITTESOBIVAD NÕUD 
• Induktsioonplaadile ei sobi alumiiniumist, vasest, keraamilised, portselan ega klaasnõud. 
• Kummis või lainelise põhjaga nõud. 
• Potid - pannid diameetriga vähem kui 12 cm. 

INDUKTSIOONPLIIDI ETTEVALMISTUS JA KASUTAMINE 
• Enne esmakordset kasutamist võtke seade pakendist välja. 
• Kontrollige, kas induktsioonplaat on kahjustusteta ja selle pind puhas. 
• Kasutage seadet ainult tasasel, kuival ja stabiilsel alusel. Jätke seadme umber vähemalt 10 cm 

vaba ruumi ning selle kohale 50 cm piisava õhuringluse tagamiseks. Ühendage pistik kontakti. 
Seadme vooluvõrku ühendamist kinnitab heli ja ekraanile ilmub „OFF“ (väljalülitatud). 

• Pange koostisained induktsioonplaadile sobivasse nõusse. Asetage toidunõu vastavale plaadile. 

Märkus: 
Suurt ja väikest plaati saab kasutada üheaegselt. 

INDUKTSIOONPLIIDI KÄSITSEMINE 
1. PLAADI SISSELÜLITAMINE 
1.1 Lülitage suur/väike plaat sisse vajutades juhtpaneelil A/B ON/OFF nupule. Ekraanile ilmub „ON“ 

(sees). 
1.2 Vajutage MENU nuppu. Induktsioonpliit tuvastab automaatselt, kas toidunõu sobib 

induktsioonpliidile. Kui nõu sobib, alustab induktsioonplaat kuumenemist eelseatud tasemeni 
1600 W (suur plaat) / 1300 W (väike plaat). Ekraanile ilmub „1600“ või „1300“ ja ventilaator 
hakkab tööle. 

1.3 Kui eemaldate toidunõu plaadilt, ilmub ekraanile veateade E0 ja kõlab helisignaal. Peale seda 
lülitub vastav plaat ooterežiimile. 

1.4 Kui toidunõu ei sobi pliidile, ei hakka seade peale MENU" (menüü) nupu vajutamist tööle ja 
ekraanile ilmub veateade E0 ning kõlab helisignaal. Peale seda lülitub vastav plaat ooterežiimile. 

2. VÕIMSUSE TASEME SEADMINE 
2.1 Kui lülitate suure/väikse plaadi sisse, on võimsustase automaatselt seatud 1600/1300 W. Kui 

võimsustaseme märgutuli juhtpaneelil A või B põleb, kasutage juhtnuppu taseme reguleerimiseks 
vahemikus 200 - 1600/1300 W (suur/väike plaat. 

2.2 Kui juhtpaneelil põlevad erinevad märgutuled, kasutage esmalt MENU" (menüü) nuppu võimsuse 
taseme  ekraanile kuvamiseks ning seejärel valige juhtnupuga soovitud tase. 

3. TEMPERATUURI REGULEERIMINE 
Kasutage Menüü nuppu ekraani lülitamiseks temperatuurinäidu režiimile. Temperatuurinäidu 
režiimi märgutuli põleb juhtpaneelil A või B. Kui induktsioonpliit alustab tööd, on temperatuur 
automaatselt seatud 240°C. Kasutades juhtnuppu valige soovitud temperatuur vahemikus 60 - 
240°C. 
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4. VÕIMSUSASTME JA AUTOMAATSE VÄLJALÜLITUSE TAIMERI KOMBINATSIOONI SEADISTAMINE 
4.1 Vajutage korduvalt MENU nuppu kuni ekraanile ilmuvad üheaegselt võimsustaseme ja 

automaatse väljalülituse taimeri režiimid. Ekraanile ilmub „0:00“. Väljalülitusaja seadmiseks 
vahemikus 1 min - 3 h kasutage juhtnuppu. Keerake juhtnuppu aga suurendamiseks või 
vähendamiseks 1 min. haaval. 

4.2 Kui olete seadnud automaatse väljalülituse taimeri, lülitub ekraan 5 sek pärast võimsuse taseme 
režiimi. Võimsus on eelseatud 1600/1300 W (suur/väike plaat). Taseme muutmiseks kasutage 
juhtnuppu. Kuni seadme väljalülitumiseni ilmuvad ekraanile vaheldumisi väljalülitumiseni jäänud 
aeg ja võimsustase. Kuni väljalülitumiseni võite vajaduse korral võimsustaset juhtnupu abil muuta. 

4.3 Automaatse väljalülituse aja lõpul kõlab helisignaal ja vastav plaat lülitub välja. Ekraanile 
kuvatakse „OFF“ (väljas) näitamaks, et seade on ooterežiimil. 

5. TEMPERATUURI JA AUTOMAATSE VÄLJALÜLITUSE TAIMERI KOMBINATSIOONI SEADISTAMINE 
5.1 Vajutage korduvalt MENU nuppu kuni ekraanile ilmuvad üheaegselt temperatuuri ja automaatse 

väljalülituse taimeri režiimid. Ekraanile ilmub „0:00“. Väljalülitusaja seadmiseks vahemikus 1 min - 
3 h kasutage juhtnuppu. Keerake juhtnuppu aga suurendamiseks või vähendamiseks 1 min. 
haaval. 

5.2 Kui olete seadnud automaatse väljalülituse taimeri, lülitub ekraan 5 sek pärast temperatuuri 
režiimi. Temperatuur on seatud 240°C. Temperatuuri saate muuta juhtnuppu kasutades. Kuni 
seadme väljalülitumiseni ilmuvad ekraanile vaheldumisi väljalülitumiseni jäänud aeg ja 
temperatuur. Kuni väljalülitumiseni võite vajaduse korral temperatuuri juhtnupu abil muuta. 

5.3 Automaatse väljalülituse aja lõpul kõlab helisignaal ja vastav plaat lülitub välja. Ekraanile 
kuvatakse „OFF“ (väljas) näitamaks, et seade on ooterežiimil. 

6. PLAADI VÄLJALÜLITAMINE 
Kui olete plaadi kasutamise lõpetanud, lülitage plaat välja vajutades ON/OFF nuppu. Ekraanile 
kuvatakse „OFF“ (väljas) näitamaks, et seade on ooterežiimil. Kui mõlemad plaadid on välja 
lülitatud, eemaldage pistik kontaktist. 

Märkus: 
Ohutuse huvides lülitub seade 2 tunni järel automaatselt välja kui ei vajutata ühtegi nuppu 
ega seadistata juhtnuppe kasutades. Kui taimer on seatud, lülitub seade automaatselt välja 
peale seatud aja saabumist. 

Peale pliidi väljalülitumist töötab ventilaator veel mõnda aega, et pliidiplaati jahutada. Ärge 
eemaldage pistikut seinakontaktist kuni ventilaator ei ole peatunud.  
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ÜLEVAADE VEATEADETEST 

 

HOOLDUS JA PUHASTAMINE 
• Enne seadme puhastamist eemaldage pistik pistikupesast ja laske seadmel täielikult jahtuda. 
• Pühkige pind ja juhtpaneel kergelt niiske lapiga ja seejärel kuivatage. 
• Raskemate plekkide eemaldamiseks kasutage neutraalsesse puhandusvahendi lahusesse kastetud 

lappi. Peale pesuvahendi kasutamist pühkige pind kergelt niiske lapiga ja seejärel kuivatage. 
• Hoidke induktsioonpliit puhtana. Eemaldage regulaarselt tolm ja mustus ventilatsiooniavadest. 

Hoolikamaks puhastamiseks võite kasutada vatitupse. 
• Ärge kasutage puhastamiseks abrasiivseid vahendeid, bensiini ega lahusteid. Elektrilöögi 

vältimiseks ärge kastke seadet ega juhet vette ega muudesse vedelikesse.

 

TEHNILISED NÄITAJAD 

Nimipinge .......................................................................................... 220-240 V 
Nimisagedus .............................................................................................. 50 Hz 
Nimivõimsus .......................................................................................... 2900 W 
Sisendvõimsuse sätete vahemik (suur/väike plaat) ............. 200-1600/1300 W 
Ohutusklass (elektrilöögi vältimiseks) .............................................................. II 

Tehniliste terminite sõnastik 

Ohutusklass elektrilöögi vältimiseks: 
Klass II - Elektrilöögi vältimiseks on seade varustatud kahekordse vastupidava isolatsiooniga. 

Jätame endale õigusi teha muudatusi tekstis ja tehnilistes näitajates.

  

Kui ekraanile ilmub veateade, järgige tabelis olevaid juhiseid. 

Veateade Võimalik vea põhjus Lahendus 

Ekraanil on 
veateade E0. 

Pliidil ei ole nõud või ei sobi 
see induktsioonpliidile. 

Kasutage ainult induktsioonpliidile sobivaid 
nõusid, vt pt Induktsioonpliidile sobivad nõud. 

Ekraanil on 
veateade E1 või E2. 

Temperatuurianduri rike. Viige oma induktsioonpliit volitatud teenindusse. 

Ekraanil on 
veateade E3 või E4. 

Toitepinge on liiga kõrge või 
liiga madal. 

Ühendage seade 220-240 V pistikusse. 

Ekraanil on 
veateade E5. 

Pliidiplaadi ülekuumenemine. Laske pliidil jahtuda: Seejärel pange jälle tööle. 

Ekraanil on 
veateade E6. 

Termokaitse on aktiveeritud, 
ülekuumenemise vältimiseks 
lülitage pliit välja. 

Laske pliidil maha jahtuda ja veenduge, et 
ventilatsiooniavad ei oleks blokeeritud. Kui 
probleem ei lahene, viige oma induktsioonpliit 
volitatud teenindusse. 
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JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE 
KOHTA. 
Utiliseerige pakkematerjal vastavalt kohalikule seadusele. 

ELEKTRI- JA ELEKTROONIKASEADMETE HÄVITAMINE 
Juuresolev sümbol tootel, lisatarvikutel või pakendil tähendab, et seda toodet ei ole lubatud 
visata olmejäätmete hulka. Palun viige seade vastavasse elektri- ja elektroonikajäätmete 
taaskasutuskeskusesse. Vastavalt EL seadusele võite kasutatu seadme viia kauplusse kust 
selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu. Seadme korrektse hävitamisega 
aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja 

inimeste tervisele.  Lähima kogumispunkti kohta küsige teavet müüjalt või kohalikust omavalitsusest 
Vastavalt kohalikule seadusele võib seadme vale utiliseerimine olla karistatav. 

 
See toode vastab kõikidele EL vastavatele põhinõuetele. 


