
Laadige alla täielik juhend veebisaidilt 
http:  //  docs.  hotpoint  .  eu või helistage garantiivoldikus 
toodud telefoninumbril.

Enne seadme kasutamist lugege need ohutusjuhised 
läbi. Hoidke need hilisemaks kasutuseks käepärast.
Nendes juhistes ja seadmel endal on toodud olulised 
hoiatused, mida tuleb alati järgida. Tootja ei vastuta 
selle eest, kui ohutusjuhiseid ei järgita, seadet 
kasutatakse valesti või määratakse sellele sobimatu 
seadistus.

 Väikelapsed (vanuses 0-3 aastat) tuleb seadmest 
eemal hoida.  Lapsed (vanuses 3-8  aastat) tuleb 
seadmest eemal hoida, kui nende järele ei valvata. 
Lapsed alates 8 eluaastast ja isikud, kes on piiratud 
füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või 
ilma kogemuste või teadmisteta, võivad seadet 
kasutada ainult siis, kui nende tegevust jälgitakse 
või neid on seadme ohutuks kasutamiseks 
juhendatud ja nad mõistavad sellega seotud 
ohtusid. Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks. 
Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada 
ega hooldada.

 HOIATUS! Seade ja selle ligipääsetavad osad 
muutuvad kasutamisel kuumaks. Vältige 
kütteelementide puudutamist. Nooremad kui 8 
aastased lapsed tuleb seadmest eemal hoida, kui 
nende tegevust pidevalt ei jälgita.

 HOIATUS! Kui pliidiplaat on pragunenud, ei tohi 
seadet kasutada, sest tekib elektrilöögioht.

 HOIATUS! Süttimisoht: ärge hoidke 
toiduvalmistamise pindadel esemeid.

 TÄHELEPANU! Küpsetamist tuleb jälgida. Lühidat 
küpsetamist tuleb jälgida pidevalt.

 HOIATUS! Rasva või õliga toidu küpsemine pliidil 
ilma järelevalveta võib olla ohtlik, sest tekib tuleoht. 
ÄRGE KUNAGI püüdke kustutada tuld veega, selle 
asemel lülitage seade välja ja seejärel katke leegid 
näiteks kaane või tuletekiga.

 Ärge kasutage pliidiplaati töö- või abipinnana. 
Hoidke riided ja muud tuleohtlikud materjalid 
seadmest eemal, kuni kõik selle osad on täielikult 
maha jahtunud, vastasel juhul võib tekkida tuleoht.
LUBATUD KASUTUS

 TÄHELEPANU! Seade ei ole mõeldud kasutamiseks 
välise lülitusseadmega, nagu taimer, ega eraldi 
kaugjuhtimissüsteemiga.

 Seade on ette nähtud kasutamiseks 
kodumajapidamises ja teistes sarnastes kohtades, 
nagu: kaupluste, kontorite ja teiste töökeskkondade 
töötajate köögipiirkondades; talumajapidamistes; 
klientide poolt hotellides, motellides, 
hommikusöögiga majutusasutustes ja teistes 
majutusettevõtetes.

 Muud kasutusviisid (nt ruumide kütmine) pole 
lubatud.

 Seade ei ole mõeldud professionaalseks 
kasutuseks. Ärge kasutage seadet välitingimustes.
PAIGALDAMINE

 Seadet tuleb käsitseda ja paigaldada kahe või 
enama inimesega, vastasel juhul tekib vigastuste 
oht. Lahtipakkimisel ja paigaldamisel kandke 
kaitsekindaid, sest tekib lõikeoht.

 Paigaldustööd, sh vee- (vajaduse korral) ja 
elektriühenduse loomine ning parandustööd, peab 
tegema vastava väljaõppega tehnik. Ärge parandage 
ega asendage seadme osi, kui seda kasutusjuhendis 
otseselt ei soovitata. Hoidke lapsed paigalduspiirkonnast 
eemal. Veenduge pärast seadme lahtipakkimist, et see 
ei ole transportimisel kahjustada saanud. Probleemide 
korral võtke ühendust edasimüüja või lähima 
teeninduskeskusega. Pärast paigalduse lõppu tuleb 
jäätmed (kile, vahtplast jms) panna hoiule lastele 
kättesaamatusse kohta, sest vastasel juhul tekib 
lämbumisoht. Enne paigaldamistöid tuleb seade 
vooluvõrgust lahti ühendada, sest tekib elektrilöögioht. 
Jälgige paigaldamise ajal, et seade ei kahjustaks 
toitejuhet, vastasel juhul tekib tule- või elektrilöögioht. 
Aktiveerige seade alles siis, kui paigaldamine on 
lõpetatud.

 Kapi mõõtulõikamine peab toimuma enne 
seadme paikapanekut, eemaldada tuleb ka 
puidutükid ja saepuru.

 Kui seadet ei paigaldata ahju kohale, peab selle 
alla vastavasse ruumi panema eraldusplaadi (ei ole 
komplektis).
ELEKTRIGA SEOTUD HOIATUSED

 Seadet peab olema võimalik vooluvõrgust lahti 
ühendada kas pistikut pesast välja tõmmates, kui 
pistik on juurdepääsetav, või ligipääsetava 
mitmepooluselise lüliti abil, mis on paigaldatud 
pistikupesast ülesvoolu kooskõlas riiklike 
ohutuseeskirjadega. Seade peab olema maandatud 
vastavalt riiklikele elektriohutusstandarditele.

 Ärge kasutage pikendusjuhtmeid, mitmikpesi 
ega adaptereid. Elektrilised komponendid ei tohi 
pärast paigaldamist olla kasutajale ligipääsetavad. 
Ärge kasutage seadet märjana ega paljajalu. Ärge 
kasutage seadet, kui selle toitejuhe või pistik on 
vigane, kui see ei tööta korralikult või kui see on 
kahjustatud või maha kukkunud.

 Kui toitejuhe on kahjustatud, peab tootja, 
volitatud teenindus või muu kvalifitseeritud isik selle 
samaväärse juhtmega asendama, et vältida 
elektrilöögiohtu.
PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE

 HOIATUS! Enne hooldustööde tegemist 
veenduge, et seade on välja lülitatud ja toitevõrgust 
lahti ühendatud; ärge kunagi kasutage 
aurpuhastusseadmeid, sest nendega tekib 
elektrilöögioht.

OHUTUSJUHISED OLULINE! LUGEGE LÄBI JA JÄRGIGE HOOLIKALT
ET



 Ärge kasutage abrasiivseid või söövitavaid 
tooteid, klooripõhiseid puhastusvahendeid ega 
traatnuustikuid.
PAKKEMATERJALIDE ÄRAVISKAMINE
Pakkematerjal on 100% taaskäideldav ja märgistatud taaskäitlemise 
sümboliga .
Pakendi osad tuleb ära visata kohusetundlikult ja täies vastavuses 
kohalike jäätmekäitlusnõuetega.

MAJAPIDAMISSEADMETE UTILISEERIMINE
See seade on toodetud taaskasutatavatest materjalidest. Kõrvaldage 
seade vastavalt kohalikele jäätmekäitluseeskirjadele. Elektriliste 
majapidamisseadmete jäätmekäitluse kohta saate täpsemat teavet 
kohalikust omavalitsusest, majapidamisseadmete kogumispunktist või 
poest, kust seadme ostsite. Seade on märgistatud vastavalt Euroopa Liidu 
elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) direktiivile 2012/19/EL. 
Tagades seadme korrektse utiliseerimise, aitate hoida ära potentsiaalseid 
negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.

Sümbol  seadmel või seadmega kaasapandud dokumentatsioonis 
näitab, et seadet ei tohi käidelda olmejäätmena, vaid et see tuleb 
toimetada lähimasse elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti.

ENERGIASÄÄSTUNIPID
Kasutage maksimaalselt ära pliidiplaadi jääksoojust - lülitage pliit välja 
mõni minut enne toiduvalmistamise lõppu.
Poti või panni põhi peaks pliidirõnga täielikult katma; pliidirõngast 
väiksem nõu laseb osa energiast raisku. 
Katke potid-pannid toiduvalmistamise ajal tihedalt sulguva kaanega ja 
kasutage võimalikult vähe vett. Kaaneta toiduvalmistamine suurendab 
märgatavalt energiatarbimist.
Kasutage ainult lameda põhjaga potte ja panne.

VASTAVUSDEKLARATSIOON
Seade täidab Euroopa Liidu määruse nr 66/2014 ökodisaini nõudeid 
kooskõlas Euroopa standardiga EN 60350-2. 



PAIGALDAMINE
ET

 
•	 Pliit tuleb paigaldada tööpinna sisse 20-50 mm sügavusele.
•	 Pliidi ja ahju vahel ei tohi midagi olla (ristsiinid, klambrid, jne).
•	 Keraamilisest klaasist pliidiplaadi alumise külje ja kapi või eralduspaneeli vahele peab 

jääma vähemalt 20 mm ruumi.
•	 Kui pliit paigaldatakse riiuli kõrvale, jätke pliidiserva ja riiuliserva vahele vähemalt 100 mm 

ruumi.
•	 Integreerimise mõõtmeid ja paigaldust vaadake selles jaotises olevalt pildilt.
•	 Pliidiplaadi ja selle kohal oleva õhupuhasti vahel peab olema minimaalne kaugus. Vaadake 

lisateavet õhupuhasti kasutusjuhendist.
•	 Kui olete pliidi pinna puhastanud, pange sellele komplekti lisatud tihend (kui seda pole juba paigaldatud). 
•	 Ärge paigaldage pliiti nõudepesumasina ega pesumasina lähedale, siis ei pääse aur ja niiskus elektroonikasõlme, mis võiks seda 

kahjustada.
•	 Kui pliidi alla paigaldatakse ahi, veenduge, et see oleks varustatud jahutussüsteemiga. Kui elektroonikasõlmede temperatuur läheb lubatust 

suuremaks, lülitub pliit automaatselt välja; sel juhul oodake mõni minut, kuni elektroonikasõlmede sisetemperatuur on piisavalt langenud ja 
pliidiplaadi saab uuesti sisse lülitada.

PLIIDIPLAADI PAIGUTAMINE
Pärast elektriga ühendamist (vt peatükk „Elektriühendus“) asetage kõik kinnitusklambrid ettenähtud pesadesse pliidiplaadi külgedel, nagu pildil 
näidatud. See järel lükake pliidiplaat väljalõikesse ja veenduge, et klaas oleks tööpinnaga samal kõrgusel. Kinnitusklambrid sobivad kasutamiseks 
igat tüüpi tööpinna materjalidega (puit, marmor jne). 
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TOOTE KIRJELDUS

ELEKTRIÜHENDUS

Elektriühendus tuleb luua enne seadme toitevõrku ühendamist. 
Paigalduse peavad teostama kvalifitseeritud töötajad, kes tunnevad kehtivaid ohutus- ja paigalduseeskirju. Paigaldus tuleb teha vastavalt kohaliku 
elektriettevõtte eeskirjadele. 
Veenduge, et seadme põhjal olevale andmeplaadile märgitud pinge vastab teie koduse vooluvõrgu pingele. 
Eeskirjad, mis nõuavad seadme maandamist: Kasutage ainult sobiva suurusega elektrijuhte (k.a maandusjuht). 

ÜHENDAMINE KLEMMIPLOKIGA
Kasutage elektriühenduseks kaablit H05RR-F, nagu on viidatud allpool olevas tabelis.  

TOITEPINGE JUHTMED 
ARV x SUURUS

220-240V ~ +   3 x 4 mm2

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

220-240V 3~ +   4 x 1,5 mm2

380-415V 3N~ +   5 x 1,5 mm2

380-425V 2N~ +   4 x 1,5 mm2

Seade tuleb ühendada toitevõrku kõiki poolusi lahutava lüliti kaudu, mille kontaktivahe on vähemalt 3 mm.

TÄHELEPANU! Toitekaabel peab olema piisavalt pikk, et pliiti saaks tööpinnalt eemaldada, ja see tuleb paigutada nii, et aluse tekitatud kuumus 
seda kahjustada ei saaks.

MÄRKUS. Kollane/roheline maandusjuhe tuleb ühendada klemmiga, mille on sümbol , ja see peab teistest juhtmetest pikem olema.
•	 Eemaldage ligikaudu. 70 mm toitekaabli varjestusest (B).
•	 Eemaldage ligikaudu 10 mm juhtmete varjestusest. Seejärel sisestage toitekaabel kaabliklambrisse ja ühendage juhtmed klemmiplokiga, nagu 

on näidatud klemmiploki juures asuval ühendusdiagrammil.
•	 Kinnitage toitekaabel (B) kaabliklambriga.
•	 Sulgege klemmiplokk kattega (A), kinnitades selle komplekti lisatud kruviga.
•	 Pärast elektriga ühendamist paigaldage pliidiplaat ülevalt poolt ja kinnitage see tugivedrude külge, nagu joonisel näidatud.

A
B

145 mm

145x250 mm

145 mm

120/210 mm



JUHTPANEEL

IGAPÄEVANE KASUTAMINE

PLIIDIPLAADI LÜLITAMINE SISSE/VÄLJA

Keeduplaadi sisselülitamiseks puudutage  juhtnuppu, kuni keeduala 
näidikud süttivad. Väljalülitamiseks puudutage sama juhtnuppu, kuni 
näidikud kustuvad. Kõik keedualad on välja lülitatud. 
Kui 30 sekundi jooksul sisselülitamisest alates ei valita ühtegi funktsiooni, 
siis lülitub keeduplaat automaatselt välja.

KEEDUALADE SISSELÜLITAMINE JA REGULEERIMINE   

Pange pott keedualale, lülitades keeduplaadi sisse ja lülitage sisse vastav 
keeduala. Puudutage selleks vastavat juhtnuppu „–” või „+” : Näidikule ilmub 
number 5. Juhtnuppudega „–” ja „+” saate valida soovitud võimsuse taseme 
vahemikus 0-9.

KEEDUALADE VÄLJALÜLITAMINE
Keedualade väljalülitamiseks puudutage samaaegselt juhtnuppe „–” ja 
„+” või valige juhtnupu „–“ abil 0-tase.
Keeduala lülitub välja, kui see on aga jätkuvalt kuum, siis ilmub ala 
näidikule täht H.

 JUHTPANEELI LUKK
Funktsioon lukustab juhtnupud, et vältida keeduplaadi juhuslikku 
sisselülitumist. 
Juhtpaneeli luku aktiveerimiseks puudutage juhtnuppu  ; kostub helisignaal 
ning näidikule ilmub märgutuli. Juhtpaneel on lukustatud, toimib ainult 
väljalülitamisfunktsioon.
Juhtpaneeli lukustuse väljalülitamiseks korrake aktiveerimisprotsessi.
Vesi ja pottidest või muudest anumatest juhtnuppudele pritsiv vedelik 
võib juhtpaneeli luku juhuslikult aktiveerida või deaktiveerida.

TAIMER 
Taimerit saab kasutada toidu valmistamisaja seadmiseks maksimaalselt 
99 minutiks (1 tunniks ja 39 minutiks) kõikidele keedualadele. 
Valige kasutatav keeduala ja puudutage taimeri juhtnuppe „–” või 
„+”, funktsiooni aktiveerumisest annab märku helisignaal. Näidikul 
kuvatakse „00“. Aja muutmiseks taimeril hoidke sõrme juhtnuppudel „+” 
või „–”. Kui taimeril on aeg valitud, jääb näidik veel 10 sekundiks vilkuma, 
siis algab aja arvestus. 
Seatud aja möödumisel kostub helisignaal ja keeduala lülitub 
automaatselt välja. 
Taimeri deaktiveerimine valige keeduala, ning puudutage üheaegselt 
taimeri juhtnuppe „–” ja „+”.

Võimsuse märgutule näidik

Valitud keeduala märgutuli
(Täpike vilgub, kui ala osas on aktiivne taimer)

TÄHELEPANU!
•	 Võimsuse taseme näidiku kõrval vilkuv täpike näitab, et taimeri 

funktsioon on selles alas aktiivne.
•	 Taimerit saab kasutada kõikidel keedualadel, kuid korraga ainult 

ühes alas.

 JÄÄKSOOJUSE MÄRGUTULI

Kui näidikul kuvatakse ,on keedualad endiselt kuumad. Kui vastava 
keeduala jääksoojuse märgutuli põleb, saab seda ala kasutada näiteks 
toidu soojashoidmiseks või sulatamiseks.
Kui keeduala jahtub, siis näidik kustub.

TÄHELEPANU! Vältimaks pliidiplaadi jäädavat kahjustamist:
•	 ärge kasutage potte, mille põhi ei ole tasane;
•	 ärge kasutage emailitud põhjaga metallpotte;
•	 ärge pange kuumi potte/panne juhtpaneeli peale.

ERIFUNKTSIOON
NUPP FUNKTSIOONI 

NIMETUS
VISUAALNE 

NÄIDIK
KIRJELDUS

Laiendatud 
topelt-/

olmekordne 
keeduala

Nupp aktiveerib topelt- või kolmekordse 
keeduala (kui on saadaval). Kui olete poti/
tarviku valitud keedualale pannud, lülitage 
keeduplaat sisse ja valige keeduala. Valige 
võimsuse tase ja puudutage üks kord 
juhtnuppu, et aktiveerida topeltkeeduala 
või kaks korda, et aktiveerida kolmekordne 
keeduala. Funktsiooni inaktiveerimiseks 
puudutage sama nuppu. LEDid juhtnuppude 
kohal lülituvad sisse ainult juhul, kui 
funktsioon on valitud tsooni jaoks aktiivne.

Keetmine

Näidiku kuva:

Selle funktsiooniga seatakse alale 
maksimaalne võimsus (nt vee kiireks 
keemaajamiseks). Kui olete poti/tarviku 
valitud keedualale pannud, lülitage 
keeduplaat sisse ja valige keeduala ning 
puudutage keedurežiimi juhtnuppe. Kui 
funktsiooni on kasutatud 10 minutit, siis 
lülitab seade automaatselt vastava ala 
tasemele 9. Funktsiooni inaktiveerimiseks 
puudutage sama juhtnuppu või vähendage 
võimsuse taset „–“ märgi abil. Funktsiooni 
saab kasutada koos topelt -/ kolmekordse 
ala funktsiooniga.

Sulatamine

Näidiku kuva:

Selle funktsiooniga seatakse võimsuse 
tase, mis sobib õrnade toiduainete 
aeglaseks sulatamiseks ilma nende 
maitseomadusi kahjustamata 
(šokolaad, või jne). Kui olete poti/tarviku 
valitud keedualale pannud, lülitage 
keeduplaat sisse ja valige keeduala ning 
puudutage sulatusnuppu. Funktsiooni 
inaktiveerimiseks vajutage sama nuppu 
või puudutage ala väljalülitamiseks „–” 
ja „+”. Funktsiooni saab kasutada koos 
topelt-/ kolmekordse ala funktsiooniga.

ESIMEST KORDA KASUTAMINE

Pärast keeduplaadi ühendamist elektrivõrku on juhtpaneel lukustatud. 
Juhtpaneeli avamiseks puudutage kahe sekundi jooksul juhtnuppe  

Juhtpaneeli luku märgutuli kustub ja keeduplaat on kasutatav. Rohkem 
teavet saate lõigust „Juhtpaneeli lukk“.

Taimeri juhtnupud 
ja näidik

Alade juhtnupud ja näidik

Sees/Väljas SulatamineKeetmineJuhtpaneeli lukk

Laiendatud 
topelt-/kolmekordne 

keeduala

ET



VÕIMSUSE TABEL

VÕIMSUSE TASE VALMISTAMISVIIS TASE 
(Näitab toiduvalmistamise kogemust ja harjumusi) 

Maksimaalne 
võimsus

Keetmine Kiire soojendamine Sobib toidu temperatuuri kiireks tõstmiseks keemiseni vee puhul või 
toiduvedelike kiireks soojendamiseks.

9 – 7

Praadimine – keetmine Sobib pruunistamiseks, toidu valmistamise alustamiseks, külmutatud 
toodete praadimiseks, kiireks keemaajamiseks.

Suur võimsus

Pruunistamine – aeglane praadimine 
– keemaajamine – grillimine

Sobib aeglaseks praadimiseks, kõrgel temperatuuril keetmiseks, 
keetmiseks ja grillimiseks (lühiajaliselt, 5-10 minutit).

7 – 5

Pruunistamine – keetmine – hautamine 
– aeglane praadimine – grillimine

Sobib aeglaseks praadimiseks, madalal temperatuuril keetmiseks, 
keetmiseks ja grillimiseks (keskmiselt 10-20 minutit), eelsoojendamiseks.

Keskmine 
võimsus

Keetmine – hautamine – aeglane 
praadimine – grillimine

Suurepärane hautamiseks, tasaseks keetmiseks, keetmiseks ja 
grillimiseks (pikaajaliselt).

4 – 3
Keetmine – hautamine – 

paksendamine – pastakastme 
valmistamine

Sobib pika valmistamisajaga toitudele (riis, kastmed, praed, kala), mille 
valmistamiseks kasutatakse vedelikku (nt vesi, vein, puljong, piim), ja 
pastaroogade kreemja kastme valmistamiseks.

Sobib pikaajaliseks keetmiseks (toidu maht alla liitri: riis, kastmed, praed, 
kala) vedelikuga (nt vesi, vein, puljong, piim).

Madal võimsus 2 – 1
Sulatamine – ülessulatamine – toidu 

soojas hoidmine – kreemja risotto 
hautamine

Sobib või pehmendamiseks, šokolaadi sulatamiseks, väikeste toodete 
sulatamiseks, toidu soojana hoidmiseks (nt kastmed, supid, minestrone).

Sobib toidu soojana hoidmiseks, kreemjate risottode hautamiseks, 
serveerimisnõude kuumana hoidmiseks (induktsiooniga sobiva 
tarvikuga).

Keeduplaat on varustatud automaatse väljalülitamisfunktsiooniga, mis 
lülitab keeduala välja, kui võimsuse taset ei muudeta teatud ajavahemiku 
jooksul sõltuvalt võimsuse seadest. Tabelis on toodud igale võimsuse 
tasemele vastav ajavahemik.

VÕIMSUSE TASE AUTOMAATSE 
VÄLJALÜLITAMISE AEG

0 30 sekundit
1 10 tundi
2 5 tundi
3 5 tundi
4 4 tundi
5 3 tundi
6 2 tundi
7 2 tundi
8 2 tundi
9 1 tund

HOOLDAMINE JA PUHASTAMINE

 Võtke pistik seinakontaktist välja. 

•	 Ärge kasutage aurupuhastusseadmeid.
•	 Ärge kasutage abrasiivseid švamme ega küürimispatju, kuna need 

võivad klaasi kahjustada.
•	 Puhastage pliidiplaat pärast iga kasutamist (kui pliidiplaat on jahe), 

et eemaldada kõik toidujäägid ja -plekid.
•	 Suhkur ja kõrge suhkrusisaldusega tooted kahjustavad pliidiplaati 

ning need tuleb kohe eemaldada.

•	 Sool, suhkur ja liiv võivad kriimustada klaaspinda.
•	 Kasutage pehmet lappi, imavat köögipaberit või spetsiaalset 

pliidiplaadi puhastajat (järgige tootja juhiseid).
•	 Keedualale vedeliku sattumisel võivad keedunõud liikuma või 

vibreerima hakata.
•	 Pärast plaadipliidi puhastamist kuivatage see põhjalikult.



RIKKEOTSING

Kui pliidiplaat ei tööta korralikult, püüdke enne müügijärgse teeninduse 
poole pöördumist veaotsingu juhendi abil probleem ise kindlaks teha.

•	 Lugege läbi jaotis „Igapäevane kasutamine“ ja järgige selles toodud 
juhiseid.

•	 Vaadake juhiseid allpool toodud tabelist.

400011313927

•	 Kontrollige, et voolutoide ei oleks välja lülitatud.
•	 Kuivatage pliidiplaat pärast selle puhastamist põhjalikult.

Kui pärast ülalpool toodud kontrolle jääb viga püsima, pöörduge 
lähimasse müügijärgsesse teenindusse.

RIKKE KIRJELDUS VÕIMALIKUD PÕHJUSED MEETMED

Keeduplaat ei lülitu sise.

Puudub toiteallikas. Kontrollige, et toiteallikas on ühendatud.

Peakaabel on valesti 
ühendatud. Kutsuge kaabli ühendust kontrollima kvalifitseeritud elektrik.

Keeduplaat ei tööta. Võtke ühendust müügijärgse hooldusega.

Keeduplaadi lüliti on sisse lülitatud, kuid kõikidel 
näidikutel kuvatakse „F“ või „L“.

Tugev valgus pliidiplaadi kohal 
seadme käivitamisel.

Keerake vähemaks valgust juhtpaneeli kohal, käivitage 
keeduplaat uuesti (ühendage see toiteallikast lahti ja ühendage 
uuesti toiteallikaga).

Keeduplaadi lüliti on sisse lülitatud, kuid näidikutel 
kuvatakse „F” vaheldumisi ühega sümbolitest „0, 
A, C, E, t, H, J, U, 5, 3, 4, r“.

Keeduplaat ei tööta.
Lülitage keeduplaat uuesti tööle (ühendage keeduplaat 
toiteallikast lahti ja seejärel ühendage uuesti toiteallikaga). Kui 
probleem püsib, siis võtke ühendust müügijärgse hooldusega.

Kütteseade ei lähe soojaks, kuid näidik põleb. Keeduplaat ei tööta. Võtke ühendust müügijärgse hooldusega.

Keeduplaat esitab kolm helisignaali ja siis lülitub 
välja.

Ühte või mitut nuppu on 
vajutatud üle 3 sekundi. Eemaldage kõik esemed ja vedelikud juhtpaneelilt.

Keeduplaati ei saa välja lülitada. Keeduplaat ei tööta. Ühendage keeduplaat toiteallika küljest lahti ja võtke 
ühendust müügijärgse teenindusega.

Kütteseade ei tööta pidevalt, see lülitub tsükliliselt 
sisse ja välja, kuigi võimsuse tase näidikul ei muutu. Keeduplaadi tavaline töö.

Sisse- ja väljalülitamise tsükkel võimaldab kütteseadme 
võimsuse reguleerimist ja seade töötab normaalselt. Mõnel juhul 
võib soojuskaitse küttekeha klaasi kahjustamise vältimiseks 
mõneks ajaks välja lülitada. Näideteks on toiduvalmistamine 
pikka aega suurel võimsusel, kütteelemendist väiksemate 
pottide kasutamine ja potipõhjad, mis ei ole lamedad.

Keeduplaadi lüliti on sisse lülitatud, kuid kõikidel 
näidikutel kuvatakse „F“ või „c“.

Juhtpaneeli 
ülekuumenemine.

Oodake, kuni juhtpaneeli temperatuur langeb. Keeduplaat 
lülitub automaatselt sisse, kui temperatuur langeb alla 
käitamispiirangut.

MÜÜGIJÄRGNE TEENINDUS

Parema tugiteenuse saamiseks registreerige oma seade aadressil 
www . hotpoint .eu/register.

ENNE MÜÜGIJÄRGSESSE TEENINDUSSE HELISTAMIST:

1. Proovige probleemi ise VEAOTSINGU JUHENDIS olevate näpunäidete 
abil lahendada.

2. Lülitage seade välja ja uuesti sisse, et näha, kas probleem on 
kõrvaldatud.

KUI VIGA JÄÄB PÜSIMA KA PÄRAST ÜLALKIRJELDATUD KONTROLLIMISI, 
VÕTKE ÜHENDUST LÄHIMA TEENINDUSEGA.

Abi saamiseks helistage garantiijuhendis toodud numbril või järgige 
juhiseid veebilehelt www . hotpoint . eu.

Kui võtate ühendust meie klientidele mõeldud müügijärgse teenindusega, 
olge valmis esitama järgmisi andmeid:
•	 tõrke lühike kirjeldus;
•	 seadme tüüp ja täpne mudel; 
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•	 teenindusnumber (number andmesildil sõna Service järel). 
Teenindusnumber on kirjas ka garantiibrošüüris;   

•	 teie täielik aadress;
•	 teie telefoninumber

Kui seadet on vaja ükskõik millisel viisil remontida, pöörduge volitatud 
teenindusse (see garanteerib originaalvaruosade kasutamise ja 
kvaliteetse remondi).
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