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OLULISED OHUTUSJUHISED

TEIE JA TEISTE 
OHUTUS ON VÄGA 
OLULINE

Selles kasutusjuhendis ja 
seadmel endal on olulised 
hoiatused, mida tuleb lugeda ja 
alati järgida.

HOIATUS!
Kõikides ohutusega seotud 
sõnumid toovad välja nende 
poolt viidatud potentsiaalse ohu 
ning näitavad, kuidas vähendada 
seadme ebaõigest kasutamisest 
põhjustatud elektrilöögi ohtu. 
Pidage kinni järgmistest 
punktidest. 
• Enne paigaldamist tuleb seade 

vooluvõrgust lahti ühendada.
• Seadet võib paigaldada ja 

hooldada kvalifitseeritud 
tehnik vastavalt tootja juhistele 
ja kohalikele 
ohutuseeskirjadele. Ärge 
parandage ega asendage 
mõnda seadme osa, kui seda 
ei soovitata otseselt 
kasutusjuhendites. 

• Seade peab olema 
maandatud.

• Toitekaabel peab olema 
piisavalt pikk, et see ulatuks 
kappi paigaldatud seadmest 
seinakontaktini.

• Paigaldamisel lähtuge 
kehtivatest 
ohutuseeskirjadest; vajalik on 
kõiki poolusi lahtiühendav 
lahklüliti 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 toidu 
valmistamiseks. Muud 
kasutusviisid (nt ruumide 
soojendamine) pole lubatud. 
Tootja keeldub igasugusest 
vastutusest juhtelementide 
vale kasutamise või ebaõige 
seadistamise eest. 

• Seade ning selle 
juurdepääsetavad osad 
muutuvad kasutamise käigus 
kuumaks. Vältige 
kuumutuselementide 
puudutamist. Nooremad kui 
8 aastased lapsed tuleb 
seadmest eemal hoida, välja 
arvatud juhul, kui nende 
tegevust pidevalt jälgitakse.
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• Mõned ligipääsetavad osad 
muutuvad kasutamisel väga 
kuumaks. Lapsed tuleb 
seadmest eemal hoida ja 
jälgida, et nad seadmega ei 
mängiks.

• Ärge puudutage seadme 
kuumutuselemente 
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 toiduainete 
küpsetamisel tähelepanelik.

• Seadet võivad kasutada 
lapsed alates 8 eluaastast ning 
pärsitud füüsiliste, 
sensoorsete või vaimsete 
võimete või kogemuste või 
teadmisteta isikud, kui neid on 
seadme ohutu kasutamise 
osas instrueeritud ja nende 
tegevust jälgitakse ning kui 
nad mõistavad tegevusega 
seotud ohtusid. Lapsed ei tohi 
seadet ilma järelvalveta 
puhastada ega hooldada.

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

• Seade ei ole mõeldud välise 
taimeri või eraldi 
kaugjuhtimissüsteemi poolt 
kasutamiseks.

• Ilma järelvalveta rasva või 
õliga toiduvalmistamine pliidil 
võib 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 
toiduvalmistamispindadel 
esemeid.

• Ärge kasutage auruga 
puhastamise seadmeid.

• Pliidipinnale ei tohi asetada 
metallist esemeid, nagu nuge, 
kahvleid, lusikaid ja kaasi, 
kuna need võivad muutuda 
kuumaks.
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ENNE KLAASKERAAMILISE PLIIDI KASUTAMIST
• Oma uue kodumasina parimal moel 

kasutamiseks lugegläbie palun kasutusjuhend 
tähelepanelikult ja hoidke see hilisemaks uuesti 
läbivaatamiseks käepärast.

PAIGALDAMINE

Pliidiplaat
• Pliidiplaat tuleb paigaldada 20 mm kuni 50 mm 

paksusesse köögi tööpinda. 
• Pliidiplaadi ja ahju vahel ei tohi olla teisi esemeid (relsse, 

kronsteine jms). 
• Klaaskeraamilise pliidiplaadi alumise pinna ja kapi või 

eraldispaneeli vaheline kaugus peab olema vähemalt 
20 mm.

• Kui pliidiplaat paigaldatakse köögikapi kõrvale, jätke 
pliidiplaadi serva ja kapi külje vahele vähemalt 100 mm 
vaba ruumi.

• Tehke tootega kaasas oleval kirjelduslehel märgitud mõõtmete 
alusel tööpinda ava.

• Kandke eelnevalt puhastatud tööpinnale kaasas olev tihend 
(kui see ei ole juba kinnitatud).

Tähtis
Kaitsmaks elektroonilisi vooluringe ülekuumenemise ja sellest 
põhjustatud kahjustuste eest, soovitame järgmist:
• Ärge paigaldage pliidiplaati nõude- või tavalise 

pesumasina kohale, siis ei puutu vooluring kokku auru ja 
niiskusega, mis seda kahjustada võiks.

Kui pliidiplaadi alla on paigaldatud ahi (meie ahjusarjade seast), 
siis veenduge, et sel oleks olemas jahutussüsteem.
Kui elektrooniliste vooluringide temperatuur ületab maksimaalse 
lubatud temperatuuri, lülitub pliidiplaat automaatselt välja; peaks 
nii juhtuma, oodake mõni minut kuni elektrooniliste vooluringide 
sisemine temperatuur jõuab talutava tasemeni ning siis on teil 
võimalik ka pliit uuesti sisse lülitada.
• Pärast kasutamist lülitage pliit välja.

Tagumine sein

Esiosa

1

2

3
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ELEKTRIÜHENDUSED

Elektriühendused tuleb teha enne seadme vooluvõrku 
ühendamist. Seadme peab paigaldama kvalifitseeritud elektrik, 
kes on täielikult kursis kehtivate ohutus- ja paigaldusreeglitega. 
Kindlasti tuleb paigaldamine viia läbi kooskõlas kohaliku 
elektrileviettevõtte eeskirjadega. Veenduge, et toote nimiplaadil 
toodud pinge vastab teie majapidamise vooluvarustuse pingega. 
Eeskirjade kohaselt peab seade olema maandatud: kasutage 
ainult sobiva suurusega juhtmeid (sh maandusjuhet). Tootja 
loobub igasugusest vastutusest inimestele või loomadele tekitatud 
vigastuste või varaliste kahjustuste eest, mis on põhjustatud 
eeltoodud eeskirjade eiramisest. Elektriühenduse tegemisel 
kasutage H05RR-F tüüpi kaablit nagu allpool tabelis näidatud.
Vooluvarustuse pinge.

Seade peab olema ühendatud vooluvõrku kõiki faase 
katkestava lülitiga, mille minimaalne kontaktide vahe on 
3 mm.
Tähelepanu! Vooluvarustuskaabel peab olema piisavalt pikk, et 
võimaldada pliidiplaati tööpinnast eemaldada. 
Vooluvarustuskaabel peab olema paigutatud selliselt, et vältida 
seadme põhjaga kokkupuutumisest põhjustatud kahjustusi või 
ülekuumenemist. 
Klemmipaneeliga ühendamine
Märkus: kollane/roheline maandusjuhe tuleb ühendada 
sümboliga  klemmiga ja see juhe peab olema teistest 
juhtmetest pikem.
• Puhastage vooluvarustuskaabel umbes 70 mm pikkuselt 

isolatsioonist (B).
• Puhastage juhtmed umbes 10 mm ulatuses isolatsioonist. 

Pange vooluvarustuskaabel kaabliklambrisse ja ühendage 
juhtmed klemmiplokiga vastavalt klemmiploki lähedusse 
kinnitatud ühendusskeemile.

• Kinnitage vooluvarustuskaabel (B) kaabliklambriga.
• Sulgege klemmipaneel kattega (A) ja kinnitage kaasas oleva 

kruviga.
• Elektriühenduste tegemise järel paigutage pliidiplaat tööpinna 

sisse ja haakige joonisel näidatud moel tugivedrudega.

Juhtmed Arv x suurus

230V ~ +  3 X 4 mm2

230-240V ~ +  3 X 4 mm2 (ainult Austraalia)

230V 3~ +  4 X 1,5 mm2

400V 3N ~ +  5 X 1,5 mm2

400V 2N ~ +  4 X 1,5 mm2
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NÄPUNÄITED ELEKTRIENERGIA 
KOKKUHOIDMISEKS

KESKKONNAKAITSE

1. Pakend
• Pakkematerjal on 100% taaskasutatud, mida 

kinnitab ümbertöötlemissümbol ( ).
2. Tooted

Antud seade on märgistatud vastavalt Euroopa 
elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete 
direktiivile 2002/96/EÜ. Tagades seadme korrektse 
utiliseerimise, aitate hoida ära potentsiaalseid 
negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimeste 
tervisele.
Tootel või tootega kaasas olevatel dokumentidel 

olev sümbol  näitab, et seadet ei tohi käsitleda 
olmejäätmena. Selle asemel tuleb see anda elektri- 
ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemiseks üle 
vastavasse kogumispunkti. 
Utiliseerimine peab toimuma vastavalt kehtivatele 
jäätmekäitluse keskkonnanõuetele.
Selle seadme töötlemise, taastamise ja 
taaskäitlemise kohta üksikasjaliku teabe saamiseks 
võtke ühendust oma kompetentse kohaliku 
valitsusasutuse, olmejäätmete kogumisteenistuse 
või kauplusega, kust te seadme ostsite.

Vastavusdeklaratsioon EÜ
• See pliidiplaat sobib kokkupuutumiseks 

toiduainetega ja vastab EMÜ (EÜ) regulatsiooniga 
nr 1935/2004.

• Seadmed on nähtud ette ainult 
toiduvalmistamisseadmetena kasutamiseks. 
Seadme sellest erinevat kasutamist (näiteks 
ruumide kütmiseks) loetakse ebasobivaks 
kasutamiseks ja see on potentsiaalselt ohtlik.

• Seadmed on töötatud välja, ehitatud ja müüdud 
kooskõlas

• „Madalpingedirektiivi“ 2006/95/EÜ (mis vahetas 
välja direktiivi 73/23/EMÜ ja selle hilisemad 
muudatused) turvaeesmärkidega;

• „Elektromagnetilise ühilduvuse“ direktiivi 
2004/108/EÜ ohutusnõuetega.

• Kasutage potte ja panne, mille põhja läbimõõt on võrdne 
keedualaga või on sellest natukene suurem.

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

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

EI!
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KLAASKERAAMILISE PLIIDI PUHASTAMINE 
JA HOOLDAMINE

VEAOTSING
Pliidiplaat ei tööta
• Kas te järgisite juhtnuppudele vajutades 

kaasasoleva "Toote kirjelduslehe" jaotises 
"Pliidiplaadi kasutamine" toodud juhiseid?

• Võimalik voolukatkestus?
• Kas kuivatasite pliidiplaadi pärast kasutamist 

hoolikalt ära?
1. Kui keeduala on valitud ja displeile ilmub „F“ või 

„ER“, mille järel on number, võtke ühendust 
garantiiremonditeenindusega ja teavitage neid 
sellest.

- Erandiks on siin kirje „F03“ või „ER03“, mis 
tähistab juhtnuppude ala ebaõiget 
puhastamist.

- Probleemi lahendamiseks järgige 
klaaskeraamilise pliidi puhastamise ja 
hooldamise peatükis antud juhiseid.

2. Kui pliit ei tööta pärast intensiivset kasutamist, on 
põhjuseks pliidi liiga kõrge sisemine temperatuur. 
Oodake mõni minut, kuni pliit maha jahtub.

GARANTIIREMONDITEENINDUS
Enne garantiiremonditeenindusse pöördumist
1. Proovige probleem iseseisvalt lahendada 

(vt „Veaotsing“).
2. Lülitage seade välja ja uuesti sisse, et näha, kas 

viga kordub.
Kui pärast eeltoodud kontrolle ei ole tõrge kadunud, 
pöörduge lähima garantiiremonditeeninduse poole.
Palun andke: tõrke lühike kirjeldus,
• seadmete täpne tüüp ja mudel,
• teenindusnumber (number, mis asub nimiplaadil 

sõna „Service“ järel), mis asub seadme all või toote 
kirjelduslehel.

• teie täielik postiaadress ja telefoninumber.

Kõigi vajalike remontide teostamiseks pöörduge palun 
garantiis mainitud ametliku 
garantiiremonditeeninduse poole.
Kui mingil põhjusel teostas seadme remondi 
volitamata tehnik, küsige tehnikult alati tõendit 
teostatud töö kohta ja nõudke originaal varuosade 
kasutamist.
Nende juhiste eiramine võib halvendada toote 
kvaliteeti ja ohutust.

Puhastage pliidiplaat, kui see on jahe, pärast iga kasutamist. See 
hoiab ära mustuse kogunemise ja muudab puhastamise lihtsamaks.
Tähtis: vältige kõrgsurvega vee või auruga puhastamise seadmete 
kasutamist.
• Kasutage puhast lappi, imavaid paberkäterätte ja 

puhastusvedelikku või spetsiaalset klaaskeraamiliste pindade 
puhastusvahendit.

• Eemaldage külge kõrbenud mustus spetsiaalse kraabitsa 
(kui on kaasas) ja spetsiaalsete puhastustoodetega.

• Maha läinud toit tuleb puhastada ära enne, kui see 
klaaskeraamilisele pinnale kinni kõrbeb.

• Toiduvalmistamise ajal üle keenud suure suhkrusisaldusega 
toit (koorekompvek, puuviljamahl, moos jms) või 
suhkrupritsmed tuleb koheselt kraabitsaga eemaldada.

• Ärge kasutage abrasiivseid tooteid, valgendeid, ahjude 
puhastusspreisid ega pannide küürimisvahendeid.

Pliidipinda tuleb regulaarselt töödelda klaaskeraamiliste pliitide 
kaitsevahaga.


