
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.
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JUHTPANEEL

IGAPÄEVANE KASUTAMINE

 PLIIDIPLAADI LÜLITAMINE SISSE/VÄLJA
Pliidi sisselülitamiseks hoidke nuppu „A“ umbes 2 sekundit alla surutuna. 
4 keeduala näidikut näitavad „0“.
Kui 20 sekundi jooksul ei lülitata ühtegi keeduala sisse, lülitub pliit 
turvameetmena automaatselt välja.

KEEDUALADE SISSELÜLITAMINE JA REGULEERIMINE 
Vajutage ühte nuppudest „B“ vastavalt keedualale, mida soovite kasutama 
hakata. Valige nuppudega „E“ või „C“ vajalik kuumusseadistus. Teiste 
valitavate küpsetuseadistuste seadistusvahemik on 1 kuni 9. Kõikide 
seadistuste tühistamiseks vajutage samaaegselt nuppe „+/−“.
Kui vajutada nuppu „+“ pärast 9. taseme saavutamist, käivitub funktsioon 
„Võimendus“ ja näidikule kuvatakse täht „A“.
TÄHTIS: Juhtseadis lülitub 10 sekundit pärast kuumusseadistuse valimist 
välja. 
Kuumusseadistuse muutmiseks vajutage esmalt uuesti valimisnupule „B“ ja 
muutke seejärel nuppudega „E“ või „C“seadistus.

 LISAALAGA KEEDUALA
Soovitud keeduala valimise ja taseme seadistamise järel (nagu eelmises 
lõigus kirjeldatud), vajutage “F”: nupu kohal olev näidik süttib ja lülitab 
sisse lisaala.
Lisaalaga keeduala saab kasutada ainult järgmistel tingimustel:
•	 Keedualal on olemas lisaala;
•	 Valitud võimsustase on suurem kui 0.
Lisaalaga keeduala väljalülitamiseks vajutage soovitud keeduala nuppu 
“B” ja vajutage seejärel uuesti “F”.

TIMER 
Taimerifunktsiooni seadistamiseks valige soovitud keeduala ja 
võimsustase, vajutage seejärel uuesti keeduala nuppu ja taimeri juhitud 
keeduala näidikule ilmub valgustäpp. Näidik „00“ vilgub 2 näidikul. 
Vajutage nuppe „E“ või „C“, et seadistada aeg vahemikus 1 kuni 99.

TÄHELEPANU! 10 sekundi möödudes näitavad taimerinäidikud teiste 
keedualade võimsusseadistust. 
Järelejäänud valmistamisaja vaatamiseks vajutage kaks korda taimeriga 
juhitud keeduala nuppu.

 NUPULUKK
Funktsioon Nupulukk lülitub sisse, kui hoida nuppu „D“ all kuni 
funktsiooninupu kohale ilmub valgustäpp. Nupuluku funktsioon 
lukustab kõik pliidi teised funktsioonid välja arvatud ainsa erandina 
sisse/välja nupu „A“. Funktsioon jääb sisse ka pärast pliidi välja- ja 
seejärel uuesti sisselülitamist ning seda saab välja lülitada vajutades 
uuesti nuppu „D“ kuni funktsiooninupu kohal olev täpp ära kustub.

 JÄÄKKUUMUSE NÄIDIK
Keeduala väljalülitamisel jääb jääkkuumuse näidik „H“ põlema või 
vilgub vahelduvalt kirjega „0“, kuni pliidi temperatuur on langenud 
ohutule tasemele.

TÄHELEPANU! Pliidi turvafunktsioonide hulka kuulub ka automaatse 
väljaülitamise funktsioon. Sama kuumusseadistusega pikaajaline 
kasutamine käivitab keeduala automaatse väljalülitamise (näiteks 
pärast 1 tundi maksimaalsel kuumusseadistusel lülitub keeduala välja).

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.

ESIMEST KORDA KASUTAMINE

Esimesel paigaldamisel teostab juhtpaneel umbes 1 sekundi kestva 
funktsionaalse testi, pärast mida lülitub seade automaatselt funktsiooni 
„Nupulukk“.

Funktsiooni väljalülitamiseks vajutage ja hoidke nuppu „D“; kostub 
helisignaal ja vastav led lülitub välja.
MÄRKUS: Lähtestamise korral korrake eelkirjeldatud toimingut.
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A Sisse/välja

B Keeduala ja taimeri valimine

C-E Kuumusseadistuse suurendamine ja 
vähendamine

D Nupulukk

F Lisaalaga keeduala sisselülitamine/
väljalülitamine

ET



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.

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

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).

400011446989

juhtnuppude ala ebaõiget puhastamist. Probleemi lahendamiseks 
järgige „Hooldamine ja puhastamine“ peatükis antud juhiseid).

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

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

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.


