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TÄHTSAD OHUTUSJUHISED

TEIE JA TEISTE OHUTUS ON VÄGA OLULINE
Käesolevas juhendis ja seadmel endal on 
toodud olulised ohutusjuhised, mis tuleb läbi 
lugeda ja millest tuleb alati kinni pidada.

HOIATUS!
Kõik ohutusega seotud sõnumid osutavad 
nende poolt viidatud potentsiaalsele ohule 
ning näitavad, kuidas vähendada seadme 
ebaõigest kasutamisest põhjustatud elektri-
löögi ohtu. Pidage kinni järgmistest punkti-
dest.
 - Enne paigaldamist tuleb seade vooluvõr-

gust lahutada.
 - Seadet võib paigaldada ja hooldada 

kvalifitseeritud tehnik vastavalt tootja 
juhistele ja kohalikele kehtivatele ohutu-
seeskirjadele. Ärge parandage ega asenda-
ge seadme osi, kui seda kasutusjuhendis 
spetsiaalselt ei soovitata. 

 - Seade peab olema maandatud.
 - Toitekaabel peab olema piisavalt pikk, et 

see ulatuks kappi paigaldatud seadmest 
seinakontaktini.

 - Paigaldamisel lähtuge kehtivatest ohutu-
seeskirjadest; vajalik on kõiki poolusi 
lahtiühendav lüliti minimaalse kontaktide 
vahega 3 mm. 

 - Ärge kasutage mitmik-pistikupesi ega 
pikendusjuhtmeid.

 - Ärge tõmmake seadme toitejuhet.
 - Elektriosad peavad jääma kasutajale 

ligipääsetavaks ka pärast paigaldamist.
 - Antud seade on mõeldud ainult kodustes 

tingimustes toiduvalmistamiseks. Muud 
kasutusviisid (nt ruumide soojendamine) 
pole lubatud. Tootja keeldub igasugusest 
vastutusest juhtelementide vale kasutami-
se või ebaõige seadmise eest. 

 - Seade ning selle juurdepääsetavad osad 
muutuvad kasutamisel kuumaks. Vältige 
kuumutuselementide puudutamist. 
Nooremad kui 8 aastased lapsed tuleb 
seadmest eemal hoida, välja arvatud juhul, 
kui nende tegevust pidevalt jälgitakse.

Need juhised on saadaval ka veebilehel  
docs.whirlpool.eu

 - Mõned ligipääsetavad osad muutuvad 
kasutamisel väga kuumaks. Lapsed tuleb 
seadmest eemal hoida ja jälgida, et nad 
seadmega ei mängiks.

 - Ärge puudutage seadme kuumutusele-
mente kasutamise ajal ja peale kasutamist. 
Ärge laske seadmel kokku puutuda riiete 
või muude süttivate materjalidega enne 
kui seade on piisavalt mahajahtunud.

 - Ärge paigutage kergestisüttivaid materjale 
seadme peale või selle vahetusse lähedusse.

 - Ülekuumenenud õlid ja rasvad süttivad 
kergesti. Olge rasva- ja õlirikaste toiduai-
nete küpsetamisel tähelepanelik.

 - Seadet võivad kasutada lapsed alates 8 
eluaastast ning pärsitud füüsiliste, sen-
soorsete või vaimsete võimete või koge-
muste või teadmisteta isikud, kui neid on 
seadme ohutu kasutamise osas instrueeri-
tud ja nende tegevust jälgitakse ning kui 
nad mõistavad tegevusega seotud ohtu-
sid. Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta 
puhastada ega hooldada.

 - Kui pind on mõranenud, lülitage seade 
elektrilöögi vältimiseks välja.

 - Seade ei ole mõeldud välise taimeri või 
eraldi kaugjuhtimissüsteemiga kasutami-
seks.

 - Rasva või õliga toiduvalmistamine pliidil 
võib ilma järelevalveta olla ohtlik ning 
põhjustada süttimist. ÄRGE proovige 
kustutada tuld veega, vaid lülitage seade 
välja ning katke seejärel leek katte, näiteks 
kaane või tulekustutustekiga. 

 - Süttimisoht: ärge hoidke toiduvalmista-
mispindadel esemeid.

 - Ärge kasutage aurpuhastusseadmeid.
 - Pliidipinnale ei tohi asetada metallist 

esemeid nagu nuge, kahvleid, lusikaid ja 
kaasi, kuna need võivad muutuda kuu-
maks.

1. Kiirgav keedutsoon Ø 145 mm
2. Kiirgav keedutsoon Ø 180 mm
3. Tagumise keedutsooni juhtnupp 
4. Eesmise keedutsooni juhtnupp 
5. Jääksoojuse indikaator

• Pliidi kasutamiseks keerake nuppu/nuppe päripäeva ja 
valige vajalik võimsus.

• Pliidi väljalülitamiseks keerake nupp (nupud) asendisse 
“0

• Pliidil on 2 märgutuld, mis põlevad, kui keedutsoonid on 
tulised. 
Need märgutuled lülituvad sisse niipea, kui 
keedutsoonid saavutavad kõrge temperatuuri. 
Need märgutuled jäävad põlema ka pärast vastava 
keedutsooni väljalülitamist ning lülituvad välja alles siis, 
kui keedutsooni temperatuur ei ole enam ohtlik.

Tähtis:
Selleks, et vältida klaaskeraamiklise pliidiplaadi püsivat 
vigastamist, ärge kasutage:
 - nõusid, mille põhjad ei ole täiesti tasased,
 - emailpõhjaga metallnõusid.

ELEKTRIÜHENDUS
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PLIIDIPLAADI JA TÖÖPINNA MÕÕTMED (MM)

Varustuspinge Juhtmete arv x mõõtmed Nupp
(1-12)

1-2 Või, šokolaadi jne sulatamine 1-2

2 Toidu soojashoidmine ja 
väikeste vedelikukoguste 
soojendamine

2-3-4

3 Suuremate koguste 
soojendamine, munaroa ja 
kastmete valmistamine

4-5-6

3-4 Aeglasel tulel kuumutamine, 
nt: keedetud aedvili, 
spagetid, supid, hautatud 
liha, ühepajatoidud

6-7

4 Praetud toit, šnitsel, biifsteek, 
ilma kaaneta 
toiduvalmistamine, nt: risotto

7-8

4-5 Liha pruunistamine, 
praekartulid, praetud kala ja 
suurte koguste vee 
keetmiseks

8-9-10

6 Kiire praadimine, liha 
grillimiseks jne.

11-12

TÜÜP PLEVP 220-240/380-415V~ 2N 50/60HZ 2,9 KW



ENNE PLIIDIRAUA KASUTAMIST
Enne kasutamist eemaldage:
• pliidiplaadile kleepunud liimijäägid;
• papist kate ja kaitsev plastmassist kiht
• kontrollige, ega pliidiplaat pole transpordil viga saanud. 

Kahtluste korral võtke ühendust müügijärgse 
teenindusega

HOOLDUS
Tähtis: ärge kunagi puhastage seadet surveveega või 
aurupuhastajaga
• Puhastage sooja vee ja/või neutraalse toimega 

pesuvahenditega.  Loputage ja kuivatage pliidipind 
hoolikalt pehme või nahast lapiga.

• Roostevaba teras võib abrasiivsete patjade või kloori (või 
selle ühendeid), ammoniaaki või kõrge happesusega 
aineid sisaldavate pesuvahenditega pikaajalise 
kokkupuutumise tulemusel määrduda või korrodeeruda. 
Veenduge toote silti uurides selle täielikus sobivuses 
enne, kui seda esimest korda kasutama asute.

• Vältige pikaajalist kokkupuudet happeliste või aluseliste 
ainetega, näiteks äädika, sinepi, soola, suhkru või 
sidrunimahlaga.

• Maha läinud toit, näiteks vesi, kastmed või kohvi tuleb 
koheselt ära kuivatada.

• Ärge abrasiivseid puhastusvahendeid või küürimispatju.
• Ärge kasutage auruga puhastamise seadmeid
• Ärge kasutage kergsüttivaid tooteid
• Emaileeritud ja klaasist osasid tuleb puhastada sooja vee 

ja/või neutraalse pesuvahendiga.

VEAOTSING
Pliidiplaat ei tööta:
 - Kontrollige elektritoite olemasolu.
 - Lülitage pliit välja ja siis uuesti sisse, et näha, kas 

probleem on lahenenud.
 - Jälgige, et nupp poleks pööratud asendisse „0“. 

Keerake mitmeasendiline lüliti mõneks minutiks 
asendisse „Off“ (väljas), seejärel keerake see uuesti 
asendisse „On“ (sees).

MÜÜGIJÄRGNE TEENINDUS
Enne garantiiremonditeenindusse pöördumist: 
• Proovige, kas suudate probleemi ise lahendada, järgides 

peatükis “Veaotsing“ kirjeldatud punkte.
Kui pärast ülaltoodud kontrollimisi viga püsib, pöörduge 
lähimasse müügijärgsesse teenindusse.
Palun andke:
• tõrke lühike kirjeldus;
• pliidiplaadi tüüp ja täpne mudel;
• teenindusnumber (st number, mis on kirjas pliidi all 

asuval andmeplaadil sõna SERVIS (TEENINDUS) järel). 
Teenindusnumber on ära toodud ka garantiibrošüüris;

• teie täielik aadress;
• teie telefoninumber ja alakood.
Kui vajalikuks osutub remont, siis võtke ühendust volitatud 
müügijärgse teenindusega (tagamaks, et kasutatakse 
originaalvaruosi ja remont tehakse korrektselt).
Nende juhiste eiramine võib kahjustada toote turvalisust 
ja kvaliteeti.

PAIGALDAMINE
Soovitused
Tähtis: Ühendage pliit vooluringest enne igasuguse 
paigaldus- või teenindustöö tegemist välja 
• Kõik pliidisisesed elektroonilised ühendamised peavad 

olema tehtud enne vooluringiga ühendamist
• Paigaldamine peab toimuma kvalifitseeritud tehniku poolt 

kooskõlas tootja juhistega ning kohalike eeskirjadega.
• Pakkige pliit lahti ja veenduge, et seade ei ole transpordi 

käigus vigastada saanud Kahtluste tekkimisel võtke 
ühendust lähima teeninduskeskusega

Ümbritseva mööbli ettevalmistamine 
• Lõigake köögi tööpind enne seadme paigaldamist parajaks 

Eemaldage ettevaatlikult kõik ehituspuru, et garanteerida 
seadme sujuv töötamine

• Pliit peab olema kinnitatud tööpinda, mille paksus on 
vähemalt 30 mm ja mitte üle 50 mm.

• Paigutage vähemalt 20 mm kaugusele pliidiplaadi alumisest 
servast separaator, et kasutaja ei pääseks sellele ligi.

• Kui pliidiplaadi all on ahi, veenduge, et selle tootjaks on 
Whirlpool ning et see on varustatud jahutussüsteemiga.

• Pliidiplaadi ja ahju vahele ei tohi jääda midagi (nt juhtmeid, 
isolatsioonimaterjali vms).

• Lähedalasuv köögimööbel peab olema paigaldatud 
vähemalt 100 mm kaugusel pliidi servast

• Lõigake tööpinda vastavate mõõtmetega ava
• Soovitame katta lõigatud tööpinna siseservad puiduliimi 

või silikooniga
• Kui juuresolev tihend ei ole vee pliidile paigaldatud, siis 

tehke seda, olles eelnevalt kleepuvat pinda korralikult 
puhastanud.

Klaaskeraamiline pliidiplaat
Tähtis: eemaldage kõik kaitsekihid enne pliidiplaadi 
paigaldamist . 
Veenduge, et ava köögi tööpinnas on lõigatud vastavalt joonisel 
näidatud mõõtudele, pöörates tähelepanu ohutuskaugusele
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Pliidiplaadi ühendamine vooluvarustusega
NB! kollane/roheline maandusjuhe peab olema ühendatud 
kruviga, millel on tähis . 
Kui toitekaabel ei ole veel ühendatud:
• Eemaldage umbes 70 kaabli välimisest kestast.
• Seejärel eemaldage umbes 10 mm sisemisest kestast.
• Avage klemmiplaat, surudes külgmised klambrid mõne 

instrumendi abil sisse.

• Pange kaabel kaabliklambrisse ja ühendage juhtmed 
klammikplaadiga. 

• Sulgege klammiplaadi kate.
• Pärast elektriühenduse loomist paigutage pliidiplaat 

tööpinna sisse ja haakige see kinnitusvedrude külge 
nagu kujutatud joonisel 1.

Ökodisaini deklaratsioon
Seade täidab Euroopa määruse nr 66/2014 ökodisaini 
nõuded vastavuses Euroopa standardiga EN 60350-2.

KESKKONNA KAITSMINE
Pakkematerjalide kõrvaldamine:
• Pakkematerjali saab täielikult ümber töödelda, seda 

tähistab ümbertöötlemise sümbol .
• Ärge kõrvaldage erinevaid pakkematerjale hooletult, 

vaid tehke seda vastutustundlikult ja täielikus kooskõlas 
kohalike asutuste jäätmekäitlust reguleerivate 
määrustega.

Kasutatud majapidamisseadmete kõrvaldamine.
• See seade on tähistatud vastavalt Euroopa direktiivile 

2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete 
kohta (WEEE). Seadme õige kõrvaldamise tagamisega 
aitate vältida võimalikke kahjulikke tagajärgi 
keskkonnale ja inimeste tervisele, mida ebaõige 
jäätmekäitlus selle seadme puhul võib põhjustada.  
Sümbol  tootel või tootega kaasasolevatel 
dokumentidel näitab, et seda seadet ei tohi käsitleda 
majapidamisjäätmena. See tuleb korduvkasutusse 
suunamiseks viia elektri- ja elektrooniliste seadmete 
kogumispunkti. Utiliseerimine tuleb teostada vastavalt 
kohapeal kehtivatele jäätmekäitlusmäärustele. 
Täpsema info saamiseks selle toote käsitsemise, 
parandamise ja taaskasutuse kohta saate kohalikust 
omavalitsusest, majapidamisjäätmete kõrvaldamisega 
tegelevast asutusest või kauplusest, kust te toote ostsite

Energiasäästmise nõuanded.
• Kasutage potte ja panne, mille põhja läbimõõt on 

keedutsooni läbimõõduga võrdne või sellest pisut 
suurem.

• Kasutage ainult lamedapõhjalisi potte ja panne.
• Võimalusel hoidke potid kaane all.
• Valmistamisaja lühendamiseks keetke köögivilju, 

kartuleid jms vähese veega.
• Kiirkeedupoti abil säästate veel rohkem aega ja energiat.


