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INNAN GLASKERAMIKHÄLLEN ANVÄNDS

• För att få största möjliga utbyte av din nya 
apparat bör du läsa bruksanvisningen noggrant 
och förvara den på lättillgänglig plats för 
framtida behov.

INSTALLATION

Spishäll
• Spishällen ska sättas in i en bänkskiva som är mellan 20 

mm och 50 mm tjock.
• Det får inte finnas någonting mellan hällen och ugnen 

(skenor, hållare eller dylikt).
• Avståndet mellan glaskeramikhällens undersida och 

skåpet eller panelen under denna måste vara minst 20 
mm.

• Om spishällen ska placeras intill ett högt köksskåp 
måste det vara minst 100 mm avstånd mellan 
spishällens kant och köksskåpets sidovägg.

• Skär ut en öppning i bänkskivan enligt de mått som anges i det 
bifogade produktbladet.

• Placera den medföljande tätningen runt spishällen (om den 
inte redan är ditsatt) efter att ha rengjort ytan.

Viktigt
För att undvika att de elektroniska kretsarna skadas genom 
överhettning rekommenderar vi följande:
• Installera inte spishällen nära en disk- eller 

tvättmaskin. De elektroniska kretsarna kan skadas om 
de exponeras för ånga eller fukt.

Om en ugn (ur vår produktion) ska placeras under spishällen 
måste ugnen vara utrustad med kylsystem.
Om temperaturen hos de elektroniska kretsarna överskrider den 
högsta tillåtna temperaturen stängs spishällen av automatiskt. 
Om detta inträffar, vänta några minuter tills elektronikkretsarnas 
interna temperatur har sjunkit till acceptabel nivå, varpå 
spishällen kan användas igen.
• Stäng av spishällen efter användningen.

Bakre vägg

Främre kant

A
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INSTALLATION

Montering
A) Till bänkskivor i trä används de medföljande 

fjäderklämmorna och skruvarna.

• Placera de 4 fjäderklämmorna (A) på avsedd plats i skårorna 
på ramen (om de inte redan sitter på plats), se Fig. 1

• Mät ut var mittpunkten finns på de vertikala sidorna i den 
utskurna öppningen enligt illustrationen i Fig. 2.

• Placera konsolerna (C) så att deras mittpunkt hamnar i 
centrum på de tidigare identifierade sidorna.

• Ovansidan av konsolerna ska vara i linje med arbetsbänkens 
yta.

• Fixera det hela med hjälp av de 4 medföljande skruvarna (B). 
Skruva i skruvarna i de befintliga hålen.

• Sätt in spishällen i öppningen och se till att fjäderklämmorna  
(A) blockeras i skårorna på konsolerna (C Fig. 4 och 5).

B) Om bänkskivan är av marmor, keramik, sten, 
plastmaterial etc  skall du be om installationsset med kod 
4812 310 19277 hos auktoriserad Kundtjänst.

B

Fig. 2

Fig. 1 A

Fig. 3

C

Fig. 4

Fig. 5

A
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ELEKTRISK ANSLUTNING

De elektriska anslutningarna måste utföras innan spishällen 
ansluts till ett eluttag. Spishällen måste installeras av en behörig 
servicetekniker som har kännedom om gällande bestämmelser 
avseende säkerhet och installation. Det är särskilt viktigt att 
installationen utförs enligt de lokala bestämmelserna om 
elsäkerhet. Kontrollera att spänningen som anges på typskylten är 
densamma som nätspänningen i ditt hem. Enligt lag är det 
obligatoriskt att ansluta spishällen till jord varvid endast lämpligt 
dimensionerade ledare (inklusive jordledaren) ska användas. 
Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för personskador och skador 
på djur eller egendom som uppstår på grund av att ovanstående 
anvisningar ej har följts. För den elektriska anslutningen ska en 
elsladd typ H05 RR-F användas, se nedanstående tabell:
Nätspänning.

Spishällen ska anslutas till elnätet med hjälp av en flerpolig 
strömbrytare med minst 3 mm kontaktavstånd.
Observera! Elsladden måste vara tillräckligt lång för att spishällen 
ska kunna lyftas ut ur bänkskivan. Sladden måste placeras så att 
den inte skadas eller överhettas genom kontakt med spishällens 
underdel. 
Anslutning till kopplingsplinten
Obs! Den gul/gröna jordledaren ska anslutas till kontakten med 
jordsymbolen   och ska vara längre än de andra ledarna.
• Skala av cirka 70 mm av elsladdens 

isolering (B).
• Skala av cirka 10 mm av de andra ledarnas isolering. För sedan 

in elsladden i kabelklammern och anslut ledarna till 
kopplingsplinten enligt kopplingsschemat som är placerat i 
närheten av kopplingsplinten.

• Skruva fast elsladden (B) med kabelklammern.
• Stäng kopplingsplinten med locket (A) och dra åt skruven.
• När den elektriska anslutningen är klar, sätt in spishällen i 

bänkskivan ovanifrån och haka fast den i fjäderupphängningen 
enligt figuren.

Ledare Antal x storlek

230V ~ +  3 x 2,5 mm2

230-240V ~ +  3 X 2,5 mm2 (endast Australien)

230V 3~ +  4 x 1,5 mm2 

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

400V 2N ~ +  4 x 1,5 mm2

B A
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TIPS FÖR ATT SPARA ENERGI

MILJÖSKYDD

1. Emballage
• Emballagematerialet kan återvinnas till 100%, 

vilket framgår av återvinningssymbolen ( ).
2. Produkter

Denna produkt är märkt enligt EG-direktiv 
2002/96/EEG beträffande elektriskt och 
elektroniskt avfall (Waste Electrical and 
Electronic Equipment, WEEE). Genom att 
säkerställa en korrekt skrotning av denna 
produkt bidrar du till att förhindra eventuella 
negativa konsekvenser för vår miljö och vår 
hälsa. 

Symbolen  på produkten eller på 
medföljande dokumentation anger att denna 
produkt inte får behandlas som hushållsavfall, 
utan måste lämnas in till en mottagningsplats 
för återvinning av elektrisk och elektronisk 
utrustning. 
Kassera apparaten enligt de lokala 
bestämmelserna om avfallshantering. 
För mer information om hantering, återvinning 
och återanvändning av denna produkt, var god 
kontakta kompetent lokal myndighet, ortens 
sophanteringstjänst eller butiken där 
produkten inhandlades

EU-försäkran om överensstämmelse 
• Denna spishäll är ämnad för kontakt med 

matvaror och är utformad i enlighet med (EG) 
Regelverk n 1935/2004

• Hushållsapparaterna är endast avsedda att 
användas för matlagning. All övrig användning 
(t.ex. för rumsuppvärmning) är olämplig och 
kan vara farlig.

• Dessa produkter designas, tillverkas och 
marknadsförs i överensstämmelse med:

• Säkerhetsföreskrifterna i lågspänningsdirektiv 
2006/95/EG (som ersätter direktiv 73/23/EEG 
och dess påföljande tillägg).

• Skyddskraven i EMC-direktiv 89/336/EEG för 
elektromagnetisk kompatibilitet.

• Kraven i direktiv 93/68/EEG.

• Använd kastruller och stekpannor vars botten har lika stor 
diameter som kokzonen, eller något större.

• Använd endast flatbottnade kastruller och stekpannor.
• Ha alltid lock på kokkärlen när du lagar mat om det är möjligt.
• Använd så lite vatten som möjligt när du kokar grönsaker och 

potatis osv för att minska koktiden.
• Med en tryckkokare kan du spara ännu mer elektricitet och 

tid.

NEJ!
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FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH 
ALLMÄNNA FÖRSLAG

VARNING: De åtkomliga delarna av hällen 
blir mycket heta under användningen. Se till 
att barn inte uppehåller sig i närheten av 
apparaten. Det föreligger risk för 
brännskador. Denna maskin är inte avsedd 
att användas av personer (barn) med 
reducerad fysisk, sensorisk eller mental 
förmåga eller bristande erfarenhet och 
kunskap, såvida de inte fått handledning eller 
instruktioner om användningen av maskinen 
av en person som ansvarar för deras 
säkerhet. 
• Låt aldrig barn leka med apparaten.
• Koppla loss spishällen från eluttaget innan någon 

typ av  underhållsarbete görs.
• Se till att barn vistas på säkert avstånd från 

hällen när den används och direkt efter 
användningen.

• Reparationer och ändringar på 
hushållapparaterna får endast utföras av en 
behörig servicetekniker.

• Kontrollera att elektriska kablar från andra 
apparater i närheten av spishällen inte kommer 
i kontakt med hällens heta delar.

• Sätt inte på kokplattorna/kokzonerna om 
det inte står något kokkärl på dem.

• Undvik att använda högtryckstvättar och 
ångtvättar för rengöringen.

• Om vätskor spills ut eller kokar över kan hällen 
stängas av automatiskt: Torka försiktigt bort all 
utspilld vätska från kontrollpanelen för att 
kunna sätta på hällen igen.

• Spishällen har kokplattor/kokzoner i olika 
storlekar. Använd kokkärl vars botten har lika 
stor diameter som den kokzon som ska 
användas.

• Kokkärl av nedan angiven typ kan 
förorsaka permanenta skador på 
glaskeramikhällen och får därför inte 
användas:
- Kokkärl vars botten inte är helt slät;
- Metallkärl med emaljerad botten.

• Tryck på knappen  när spishällen inte ska 
användas längre.

• Använd inte spishällen som arbets- eller 
avställningsyta.

• Lämna inte spishällen utan uppsikt när du steker 
mat - tänk på brandrisken.

• Om ytan i glaskeramik skadas av att exempelvis 
ett föremål faller ned på den  får spishällen inte 
vidröras: Kontakta i stället serviceavdelningen.

• Lägg inte mat som är förpackad i plastfolie eller 
papper eller ligger i plastförpackningar på de 
varma kokzonerna.

• Dra inte kokkärl över ytan i glaskeramik. 
Det kan bli repor i glaskeramiken.

• Undvik att spilla socker och liknande ämnen på 
hällen. Om socker av misstag hamnar på hällen 
måste den omedelbart rengöras enligt 
anvisningarna i denna bruksanvisning.

• Vissa hällar är utrustade med halogenplattor. 
Stirra aldrig på dessa.

SPISHÄLLENS TILLBEHÖR

Hällskydd AMH 122
Detta tillbehör (artikelnummer 4819 310 18436) kan beställas hos 
vår serviceavdelning.
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RENGÖRING OCH UNDERHÅLL AV 
GLASKERAMIKHÄLLEN

FELSÖKNING
Spishällen fungerar inte
• Har du tryckt på knapparna enligt 

anvisningarna i avsnittet “Användning av 
spishällen” i det bifogade produktbladet?

• Är det strömavbrott?
• Torkades spishällen ordentlig torr efter 

rengöringen?
1. Om du har valt en kokzon och ett “F” eller 

“ER” följt av ett nummer visas i 
teckenfönstret måste du kontakta 
Kundservice.
- Detta gäller alla meddelanden, förutom  

“F03” och  “ER03”, som endast visar att 
kontrollpanelens yta inte är ordentligt 
rengjord.

- För att åtgärda detta, följ instruktionerna i 
kapitlet “Rengöring och underhåll av 
glaskeramikhällen”.

2. Om någon av koderna nedan visas när du slår 
på spishällen bör du kontakta Kundservice och 
tala om vilken kod som visas: F12, F13, F22, 
F25, F31, F36, F47, E2, E5, E6, E7, E9.

3. Om en kokzon slutar att fungerar efter 
intensiv användning av spishällen betyder det 
att temperaturen inuti hällen har blivit för hög. 
Vänta ett par minuter så att hällen svalnar. På 
displayen visas koden “F21”.

Viktigt!
Om det inte går att stänga av spishällen efter 
användningen måste den genast kopplas bort från 
elnätet - dra ut stickkontakten ur eluttaget.

Rengör hällen efter varje användningstillfälle. Detta hindrar att 
smutsen gror in och underlättar rengöringen. Vänta dock med 
rengöringen tills hällen har svalnat.
Viktigt:  Använd absolut inte högtryckstvättar eller ångtvättar för 
rengöringen.
• Använd en ren trasa eller hushållspapper och flytande 

rengöringsmedel eller ett specialmedel för glaskeramikhällar.
• Ta bort fastbrända matrester med den medföljande skrapan 

och ett lämpligt rengöringsmedel.
• Låt inte matrester torka in på spishällen.
• Matvaror med hög sockerhalt (kola, fruktsocker, marmelad 

etc) som kokar över eller spills på spishällen ska omedelbart 
avlägsnas med hjälp av en skrapa.

• Använd inte slipmedel, blekmedel, ugnsrengörare eller stålull.
Hällen ska regelbundet behandlas med skyddsvax för 
glaskeramikhällar av lämpligt märke.
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KUNDSERVICE
Innan du kontaktar Service
1. Försök att lösa problemet på egen hand (se 

“Felsökning”).
2. Stäng av spishällen och sätt på den igen för att 

se om felet kvarstår.

Om felet kvarstår efter ovanstående 
kontroller bör du kontakta närmaste 
Kundservice.

Var beredd att lämna följande information: 
• En kort beskrivning av felet,
• Apparatens fullständiga typ- och 

modellbeteckning,
• Servicenumret (numret efter ordet “Service” på 

typskylten som sitter på spishällens undersida och 
som finns i produktbladet). Servicenumret finns 
även i garantihäftet,

• Din fullständiga adress och ditt telefonnummer.

Om det blir nödvändigt med en reparation bör du 
kontakta en auktoriserad servicefirma. Se 
garantisedeln.

Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan 
medföra att spishällens säkerhet och kvalitet 
äventyras.
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