
 

 

INDUKTSIOON-LAUAPLIIT, MUDELID 

 IK-6178 

IK-6179 

 KASUTUSJUHEND 

SEADME OSAD 

1. Kuumutusplaat 

2. Taimeri märgutuli 

3. Sisselülitatud oleku 

märgutuli 

4. Temperatuuri märgutuli 

5. Taimeri nupp 

6. Võimsuse valiku nupp 

7. Alla nupp. 

8. Üles nupp. 

9. Sisse-ja väljalülitusnupp 

 

OHUTUST PUUDUTAVAD 

JUHISED 

• Ohutusjuhiste 

eiramisest tulenevad 

kahjud ja õnnetused ei 

kuulu seadme tootja 

ega edasimüüja vastutusalasse.  

• Kui seadme voolujuhe kahjustub, tuleb see lasta tootja volitatud hooldusettevõttes või 

sarnases kvalifitseeritud remondiettevõttes välja vahetada, vältimaks ohuolukorra tekkimist. 

• Ärge liigutage seadet juhetpidi tõmmates, vältige juhtme sõlmekeeramist.  

• Seade tuleb asetada kindlale ja tasasele aluspinnale.  

• Seadet ei tohi jätta vooluvõrku ühendatuna ilma järelvalveta.  

• Seadet tohib kasutada ainult koduses majapidamises ning ainult ettenähtud 

kasutuseesmärgil.  

• Seadet ei tohi kasutada väikelapsed.  

• Seadet võivad kasutada suuremad lapsed ja isikud, kes võimete ja/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. Hoidke seade kaugemal väiksemate laste käeulatusest.  

• Et vältida elektrilöögi saamist, ärge kastke juhet, pistikut ega seadme korpust või selle osa 

vette ega muusse vedelikku.  

• Seadme väliskülje temperatuur võib seadme töötamisel muutuda väga kõrgeks.  

• Seadet ei tohi ühendada vooluvõrku välise taimeri või eraldi kaugjuhtimissüsteemi kaudu. 

• Seadme pinnad kuumenevad kasutamise käigus.  

• HOIATUS: seadme mistahes pinna pragunemisel või purunemisel ei tohi seadet kasutada - 

lülitage seade kohe välja. Elektrilöögi oht! 

 

 

 



 

 

ENNE ESMAKASUTAMIST 

Võtke seade ja selle lisaosad karbist välja. Eemaldage kleebised, kaitsekiled vms pakendiosad. Enne 

esmakordset kasutuselevõtmist pühkige kõik osad niiske lapiga üle.  

Ärge kasutage puhastamiseks abrasiivseid puhastusaineid / vahendeid.  

Ühendage seade vooluvõrku. Tähelepanu: veenduge, et kasutuskoha vooluvõrgu andmed sobiks 

seadme tüübisildil toodud toitevoolu andmetega kokku. (pinge 220V-240V 50/60Hz).  

 

Induktsioonpliidi tööpõhimõte 

Induktsioonpliit töötab elektromagnetilise induktsioonvoolu põhimõttel, mille puhul 

elektromagnetiline induktsioonvool muundatakse termiliseks energiaks.  

Kuumutusplaadi all olev muundur muudab alalisvoolu 20-40 KHz sagedusega pingeks. Kõrge 

sagedusega vool läbib induktsioonmähise ja tekib kiirelt muutuv magnetväli. Magnetilised jõujooned, 

kui need läbivad keedunõu põhja, tekitavad keedunõu kiiret kuumenemist ja toit keedunõus 

kuumeneb ka.  

Induktsioonpliidi kasutamine on mugav, toidutegemisega ei kaasne suitsu ega lahtist tuld ning pliiti 

ennast on kerge puhastada. Induktsioonpliiti loetakse keskkonnasõbralikuks ja kaasaegseks 

köögiseadmeks, mis jätkuvalt tarbijate hulgas soosingut võidab. 

 

Sobivad keedunõud 

Mõne keedunõu põhjale on tehtud induktsioonsobivuse kohta märgistus juba tootja poolt. 

Sobivad keedunõud ja pannid on valmistatud rauast, malmist (magnetiliste omadustega metallidest), 

samuti sobivad kuumuskindlast klaasist nõud magnetilise kihiga põhja sees. Sellele pliidile sobivate 

nõude põhja diameeter on 12 kuni 26 cm. 

 

Mittesobivad keedunõud 

Induktsioonipliidile mittesobivad on mitte-raudmetallist, keraamikast, klaasist, vasest ja 

alumiiniumist ning ainult roostevabast terasest nõud (ehk kõik mittemagnetiliste omadustega nõud). 

Kuju poolest ei sobi induktsioonile ebatasase põhjaga ja alla 12 cm läbimõõduga nõud. 

 

KASUTAMINE 

Ühendage seadme pistik seinakontakti. Ekraanil kuvatakse ----, mis tähendab et pliit on 

valmisolekurežiimil. Puudutage sisse- ja väljalülitusnuppu.  

Asetage keedunõu koos toiduga keedualale, nii keskele kui võimalik. Puudutage funktsiooninuppe, et 

valida erinevate funktsioonide ja seadistuste vahel. Väljalülitamiseks puudutage jälle sisse- ja 

väljalülitusnuppu. Eemaldage seadme pistik elektrikontaktist.  

Keeduala võib jääda kuumaks mõneks ajaks pärast kasutamist.  

Seade on varustatud ülekuumenemiskaitsmega. Kui keedunõu liiga kuumaks muutub, lülitub seade 

automaatselt välja. Sellisel juhul tuleb oodata seadme jahtumist ja proovida uuesti. 

 

Seadistused 

Soovitud võimsuse valimiseks puudutage võimsuse nuppu, süttib sümbol W. Võimsus on valitav 

vahemikus 200 – 2000 W üles-alla nuppude abil.  

Taimeriga kuumutusaja valimiseks puudutage taimeri nuppu, süttib sümbol T. Aega saab seadistada 

vahemikus 1 minutist 3 tunnini. 

Temperatuuri valimiseks puudutage temperatuurivaliku nuppu, süttib sümbol °C. Temperatuur on 

valitav vahemikus 80°C … 270°C. 

Sisse- ja väljalülitusnupu puudutamisel saab seadistused tühistada. 

 



 

 

VEAKOODID 

Viga Võimalik põhjus Lahendus 

E0 Keedualal puudub keedunõu või on 

valitud ebasobiv keedunõu 

Asetage keedunõu pliidile või valige sobiv 

keedunõu 

E1 Toitepinge on liiga madal, alla 85V Kontrollige tarbimisvoolu näitajaid 

E2 Toitepinge on liiga kõrge, üle 275V Kontrollige tarbimisvoolu näitajaid 

E3 Plaadi pinnatemperatuuri andur ei ole 

ühendatud või on lühises 

Kontrollige ühe minuti möödudes uuesti 

E4 Küttekeha kuumusandur ei ole 

ühendatud või on lühises 

Kontrollige ühe minuti möödudes uuesti 

E5 Plaadi temperatuur on liiga kõrge (üle 

240 C) 

Oodake jahtumiseni 

E6 Küttekeha kuumusandur on üle 

kuumenenud (üle 150C) 

Kontrollige, et tuulutusavad oleks 

ummistustest vabad ning et 

jahutusventilaator poleks kinni kiilunud 

 

Puhastamine ja hooldus. 

Enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust ja laske jahtuda. Pühkige seadme pinda kergelt 

niisutatud lapiga. Ärge laske mingeid vedelikke ega rasvainet seadme tuulutusavadesse sattuda. 

Seadme pealispinda võib pühkida niiske lapiga. Ärge kasutage karedaid ega abrasiivseid 

puhastusaineid /vahendeid, metallkäsnu ega muud pindakahjustavat seadme puhastamiseks. Kunagi 

ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse! Seade ei ole masinpesukindel. 

 

Keskkonnakaitse 

Seadet ei tohi kasutusaja lõppemisel ega muul juhul visata olmejäätmete sekka. Toimetage 

mittevajalikuks muutunud seade jäätmekäitlusettevõtte kogumispunkti. Juuresolev sümbol seadmel 

või selle dokumentides juhib kasutaja tähelepanu seadme käitlemisele. Seade sisaldab 

taaskasutatavaid materjale. Kasutatud kodumasinate käitlusse toimetamisega panustate keskkonna 

ja inimtervise kaitsmisse. Küsige täpsemat teavet käitlemisasutuste kohta kohalikelt omavalitsustelt. 

 

Info 

Lisainfot leiab tootja kodulehelt www.tristar.eu 


