
OHUTUSJUHISED OLULINE! LUGEGE LÄBI JA JÄRGIGE HOOLIKALT!
ET

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

Enne seadme kasutamist lugege see ohutusjuhend 
hoolikalt läbi. Hoidke see hilisemaks läbivaatamiseks 
käepärast. 
Nendes juhendites ja seadmel endal on olulised 
hoiatused, mida tuleb pidevalt järgida. Tootja ei 
vastuta, kui ohutusjuhendeid ei järgita, seadet 
kasutatakse valesti või määratakse sobimatud 
seaded. 

 Juhised kehtivad riigis, mille sümbol on näha 
seadmel. Kui seadmel riiki tähistav sümbol puudub, 
tuleb uurida tehnilisi juhiseid, mis annavad vajalikku 
informatsiooni seadme muutmiseks, et see vastaks 
riigispetsii�listele tingimustele.

 ETTEVAATUST! Gaasil töötava küpsetusseadme 
kasutamine toob kaasa kuumuse, niiskuse ja 
põlemissaaduste sattumise seadme paiknemisruumi. 
Kindlustage köögi piisav õhuvahetus seadme 
kasutamisel: Hoidke naturaalsed õhutusavad lahti 
või paigaldage mehhaaniline ventilatsiooniseade 
(mehhaaniline tõmbekapp). Seadme pikaajaline, 
intensiivne kasutamine võib kaasa tuua suurenenud 
õhuvahetuse vajaduse, näiteks akna avamise või 
efektiivse ventilatsioonisüsteemi (mehaanilise 
õhuvahetuse suurendamise) näol.

 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 
toiduvalmistamispindadel esemeid.

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

 HOIATUS! Rasva või õliga toidu küpsemine pliidil 
ilma järelevalveta võib olla ohtlik, sest tekib tuleoht. 
ÄRGE proovige kustutada tuld veega, vaid lülitage 
seade välja ning katke seejärel leek katte, näiteks 
kaane või tulekustutustekiga.

 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.

 Kui juhises toodud teavet ei järgita täpselt võib 
see kaasa tuua vara kahjustava tulekahju või 
plahvatuse.

 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 piiratud füüsiliste, 
sensoorsete või vaimsete võimetega või kogemuste 

või teadmisteta isikud võivad seadet kasutada ainult 
siis, kui nende tegevust jälgitakse või neid on 
seadme ohutuks kasutamiseks juhendatud ja kui 
nad mõistavad sellega seotud ohtusid. Jälgige, et 
lapsed seadmega ei mängiks. Lapsed ei tohi seadet 
ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.

 ETTEVAATUST! Kui pliidiplaadi klaas puruneb, 
lülitage kohe kõik põletid ja elektrilised kütteelemendid 
välja ning isoleerige seade elektritoitest;- ärge 
puudutage seadme pinda; - ärge kasutage seadet.
Klaasist kaas võib puruneda, kui see kuumaks läheb. 
Lülitage kõik põletid ja elektriplaadid enne kaane 
sulgemist välja. Ärge sulgege kaant, kui põleti põleb.
LUBATUD KASUTUS

 ETTEVAATUST! Seade ei ole mõeldud 
kasutamiseks välise lülitusseadmega, nagu taimer 
või eraldi kaugjuhtimissüsteem.

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

 Muud kasutusviisid (nt ruumide soojendamine) 
pole lubatud.

 See seade ei ole mõeldud professionaalseks 
kasutuseks. Ärge kasutage seadet välitingimustes.

 Kasutage potte ja panne, mille põhi on sama 
põletitega lai või pisut laiem (vt vastavat tabelit). 
Veenduge, et restidel olevad potid ei ulatuks üle 
pliidiplaadi serva.

 Restide vale kasutus võib pliidiplaati kahjustada: 
ärge paigutage reste tagurpidi ega lohistage neid 
pliidiplaadil.
Ärge laske põleti leegil ulatuda panni servast kaugemale.
Kui pliidi pind on valmistatud klaasist, ärge kasutage malmpanne, 
küpsetuskive, terrakotapotte ja -panne.
Ärge kasutage: soojushajuteid, nagu metallvõrk jmt. kahte põletid korraga 
ühe anuma kuumutamiseks (nt kala küpsetusalus).
Kui kohalikud gaasivarustuse tingimused muudavad põleti süütamise 
keeruliseks, on soovitatav toimingut korrata madalale leegitugevusele 
seatud nupuga.
Kui pliidi kohale paigaldatakse õhupuhasti, vaadake õiget vahekaugust 
õhupuhasti juhendist.
Restide kaitsvad kummijalad kujutavad lastele lämbumisohtu. Pärast 
restide eemaldamist kontrollige, et kõik jalad oleksid õigetel kohtadel.

PAIGALDAMINE
 Seadet tuleb paigaldada ja käsitseda kahe või 

enama inimesega - vigastusoht. Kasutage 
lahtipakkimiseks ja paigaldamiseks kaitsekindaid - 
sisselõikamise oht. 

 Paigaldamine, k.a veevarusuts (kui olemas) ja 
elektriühendused, ja remonditööd tuleb teostada 
kvali�tseeritud tehniku poolt. Ärge parandage ega 
asendage mõnda seadme osa, kui seda kasutusjuhendis 
otseselt ei soovitata. Hoidke lapsed paigalduskohast 
eemal. Veenduge pärast seadme lahtipakkimist, et see 
ei ole transportimisel kahjustada saanud. Probleemide 
esinemisel võtke ühendust edasimüüja või lähima 



teenindusega. Kui seade on paigaldatud, tuleb 
pakendijäätmed (plastik, stüroplastist osad jne) 
paigutada lastele kättesaamatusse kohta - 
lämbumisoht. Enne paigaldamist tuleb seade 
vooluvõrgust lahti ühendada - elektrilöögi oht. Jälgige 
paigaldamise ajal, et seade ei kahjustaks toitejuhet - 
tulekahju või elektrilöögi oht. Aktiveerige seade alles 
siis, kui paigaldamine on lõpetatud.

 Elektrilised ja gaasipõhised ühendused peavad 
vastama kohalikele nõuetele.

 HOIATUS! Seadme muudatused ja 
paigaldusmeetod on olulised seadme ohutul ja 
korrektsel kasutamisel kõigis muudes riikides.

 Kasutage juhises märgitud rõhuregulaatoreid 
seadme gaasirõhu reguleerimiseks.

 Ruumis peab olema õhueraldussüsteem, mis 
eemaldab põlemisel tekkinud suitsu.

 Ruumis peab olema ka korrektne õhuringlus, kuna 
hapnik on vajalik normaalseks süütetegevuseks. 
Õhuvool ei tohiks olla väiksem kui 2 m3/h ühe seadme 
jõuühiku kW kohta.

 Õhuringluse süsteem võib õhkuda saada ka 
õuest toruga, mille sisediameeter on vähemalt 100 
cm2; Toru avale ei tohi tekkida takistust.

 Süsteem võib olla seadistatud kaudselt nii, et 
süütetegevuseks vajalik õhk saadakse kõrvalolevatest 
ruumidest, mis on varustatud eelpool nimetatud 
õhuringlustorudega. Samas ei tohi nimetatud 
ruumid olla magamistoas, avalikud või tuleohuga 
ruumid.

 Vedelgaas vajub põrandale, kuna on õhust 
raskem gaas. Seetõttu peab LGP silindritega 
varustatud ruumides olema ka õhuvahetussüsteem, 
mis aitab lekke korral gaasil ruumist pääseda. LPG 
silindrid tuleb seetõttu paigaldada või hoiustada 
kas osaliselt või täielikult ruumides või pindadel, mis 
on allpool merepinda (kelder vms). Soovituslik on 
hoida seadmeruumis ainult kasutuses olev silinder, 
mis ei puutu kokku välisallikatest tekkiva võimaliku 
kuumusega (ahjud, tulekolded, pliidid vms), mis 
võiks silindri temperatuuri tõsta üle 50°C.

 Tehke mööblis kõik vajalikud sisselõiked enne 
seadme paigaldamist ja eemaldage puulaastud ja 
saepuru.

 Kui seadet EI paigaldata ahju kohale, tuleb 
seadme all olevasse ruumi paigaldada eralduspaneel 
(ei ole komplektis).
Kui teil peaks esinema raskusi põletinuppude keeramisega, võtke 
ühendust müügijärgse klienditeenindusega vigase (leiu korral) põletikraani 
vahetamiseks.
Õhuvahetuseks ja kuumuse hajutamiseks kasutatavaid avasid ei tohi 
kunagi kinni katta.

GAASIÜHENDUS
 HOIATUS! Enne paigaldamist tehke kindlaks, et 

kohalikud energia jaotustingimused (naturaalne 
maagaas või rõhkgaas) ja seadme 
ühilduvustingimused.

 Kontrollige “Düüside tabel“ toodud gaasi 
väärtuste vastavust tootja gaasirõhuga.

 HOIATUS! Seadme reguleerimistingimused on 
toodud sildil (või andmeplaadil).

 HOIATUS! Seade pole ühendatud põlemissaaduste 
väljutusseadmega. See paigaldatakse ja ühendatakse 
praeguste paigaldusnõuete kohaselt. Erilist tähelepanu 
juhitakse asjakohastele ventilatsiooninõuetele.

 Vedelgaasi kasutamisel seadmes tuleb 
regulatsioonikruvi kinnitada võimalikult tihedalt.

 OLULINE! Gaasisilindri kasutamisel tuleb see või 
gaasikonteiner seadistada korrektselt (vertikaalsuunas).

 HOIATUS! Seda peab tegema kvali�tseeritud 
tehnik.

 Kasutage gaasiühenduse jaoks ainult painduvat 
või jäika metalltoru.

 Ühendus jäiga toruga (vask või teras). Ühendus 
gaasisüsteemiga tuleb luua nii, et seadmele ei 
rakenduks mingit pinget. Seadme varustusastmel 
on L-kujuline torukinnitus, millel on tihend lekete 
ärahoidmiseks. Tihendi peab alati välja vahedama 
peale toru paigaldusvahendi keeramist (tihend on 
koos seadmega). Gaasitoitetoru paigaldusvahend 
on ½ keermestatud gaasisilindri pistikühendus.

 Painduva liitmiketa roostevabast terasest toru 
ühendamine keermestatud kinnituse külge. 
Gaasivarustustoru kinnitus on keermestatud 1/2 
gaasi silindrikujuline isane kinnitus. Torud tuleb 
paigaldada nii, et nende täispikkus poleks kunagi 
üle 2000 mm. Pärast ühendamist kontrollige, et 
painduv metalltoru ei puutuks kokku liikuvate 
osadega ja ei oleks kokku surutud. Kasutage ainult 
riiklikele nõuetele vastavaid torusid ja tihendeid.

 OLULINE! Roostevabast terasest toru kasutamisel 
ei tohi see paigaldamisel kokku puutuda mööbli 
liikuvate osadega (nt sahtel). Toru peab tarnima 
takistusteta alas, kus saaks kontrollida ka vajadusel 
seda täispikkuses.

 Seade tuleks ühendada peamisesse gaasitoitetorusse 
või –silindrisse riiklike nõuete kohaselt. Enne igasuguse 
ühenduse loomist kontrollige, et seade vastaks 
kasutatava tootjagaasi nõuetega. Vastavuse 
puudumisel vaadake juhiseid paragrahvis „Erinevatele 
gaasitüüpidele kohandamine“.

 Pärast gaasivarustuse ühendamist kontrollige 
seebivett kasutades võimalike lekete olemasolu. 
Süüdake põletid ja keerake nuppu maksimaalsest 
asendist 1* minimaalsesse asendisse 2*, et 
kontrollida leegi stabiilsust.
ERINEVATELE GAASITÜÜPIDELE KOHALDAMINE

 Seadme kohandamiseks gaasitüübiga, mis erineb 
ettenähtud gaasitüübist (näidatud andmesildil), 
järgige paigaldusjooniste järel toodud üksikasjalikke 
juhiseid.
ELEKTRIGA SEOTUD HOIATUSED

 OLULINE! Pinge ja vooluneelduvusega seotud 
andmed on toodud andmesildil.

 Toitekaabel peab olema piisavalt pikk, et see 
ulatuks pärast seadme korpusse paigaldamist 
toiteallikani. Ärge tõmmake toitejuhet.



 Seadet peab olema võimalik vooluvõrgust lahutada 
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, 
teenindus või muu kvali�tseeritud isik selle ohtude, 
näiteks elektrilöögiohu vältimiseks asendama.
PUHASTAMINE JA HOOLDUS

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

 Ärge kasutage abrasiivseid ega söövitavaid 
tooteid, klooripõhiseid puhastusvahendeid ega 
traatnuustikuid.
PAKKEMATERJALIDE ÄRAVISKAMINE
Pakkematerjal on 100% ringlussevõetav ja märgistatud 
ringlussevõtusümboliga .
Pakendi osad tuleb ära visata vastutustundlikult ja täies vastavuses kohalike 
jäätmekäitlusnõuetega.

KODUMASINATE JÄÄTMEKÄITLUS
See seade on toodetud taaskäideldatavatest või 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 potte ja panne, mille põhja läbimõõt on võrdne keedualaga.
Kasutage ainult lamedapõhjalisi potte ja panne.
Võimaluse korral valmistage toitu kaane all.
Kiirkeedupoti abil säästate veel rohkem aega ja energiat.
Asetage pott pliidiplaadile märgitud keeduala keskele.

VASTAVUSDEKLARATSIOON
Seade täidab Euroopa Liidu määruse nr 66/2014 ökodisaini nõudeid 
kooskõlas Euroopa standardiga EN 30-2-1.



DÜÜSIDE TABEL KATEGOORIA II2H3B/P

Kasutatava gaasi 
tüüp

Põleti tüüp Düüsi tähis Nominaalne 
termiline 

vooluhulk

kW

Nominaalne 
tarbimus

Vähendatud 
soojusvõimsus

kW

Gaasirõhk

mbar

min. rat. max.

MAAGAAS
(Metaan) G20

Vähendatud kiire
Poolkiire
Täiendav
Kolmekordne Ring

122 H3
96 Z

79 (6)
103

2,70
1,75
1,05
3,50

257 l/h
167 l/h
100 l/h
333 l/h

0,80
0,45
0,45
1,65

17 20 25

VEELDATUD
NAFTAGAAS
(Butaan) G30

Vähendatud kiire
Poolkiire
Täiendav
Kolmekordne Ring

80
64
50
65

2,70
1,75
1,05
3,50

196 g/h
127 g/h
 76 g/h
254 g/h

0,80
0,45
0,45
1,65

20 30 35

VEELDATUD
NAFTAGAAS
(Propaan) G31

Vähendatud kiire
Poolkiire
Täiendav
Kolmekordne Ring

80
64
50
65

2,70
1,75
1,05
3,50

193 g/h
125 g/h
 75 g/h
250 g/h

0,80
0,45
0,45
1,65

20 30 35

Kasutatava gaasi tüüp Mudeli konguratsioon  
4 PÕLETI

Nominaalne termiline 
vooluhulk (kW)

Nominaalne 
kogutarbimus

Vajalik õhukogus (m3) 1m3 
gaasi põletamiseks

G20 20 mbar 1SR - 1RR - 1AUX - 1TC 9,00 857 l/h 9,52

G30 30 mbar 1SR - 1RR - 1AUX - 1TC 9,00 654 g/h 30,94

G31 30 mbar 1SR - 1RR - 1AUX - 1TC 9,00 643 g/h 23,80

VOOLUVARUSTUS: 220-240 V ~ 50-60 Hz - 0,6 W



PAIGALDAMINE
ET

PAIGALDAJALE MÕELDUD TEHNILINE TEAVE
• Kandke toote käsitsemisel, ettevalmistamisel ja paigaldamisel kaitsekindaid.
• Antud toodet saab integreerida 20 kuni 40 mm paksu tööpinna sisse.
• Kui pliidiplaadi all ei ole ahju, sisestage eraldustahvel, mille pindala on vähemalt võrdne tööpinda tehtud avausega. Selline eraldustahvel peab 

olema paigaldatud maksimaalselt 150 mm tööpinna ülemise pinna alla, kuid mitte mingil juhul pliidi põhjale lähemale kui 20mm. Juhul, kui soovite 
paigaldada pliidiplaadi alla ahju, veenduge et see oleks varustatud jahutussüsteemiga.

MÕÕTMED JA KOHUSTUSLIKUD VAHEKAUGUSED

510 mm
600 mm

39 mm

555 mm
55 mm

475 mm

  

min. 600 mm 

min. 420 mm

min. 650 mm 

MÄRKUS: Köögikapid, mis on seadme kõrval ja keeduplaadist kõrgemal, ei tohi keeduplaadi servale olla lähemal kui 200 mm.
Õhupuhastid tuleb paigaldada vastavalt paigaldusjuhistele ja need ei tohi olla seadmele lähemal kui 650 mm (vt joonist). 
Keeduplaadi ja seinakappide vahele peab jääma vähemalt 420 mm (vt joonist).
Kui paigaldate keeduplaadi seinakapi alla, peab kapi ja keeduplaadi vahele jääma vähemalt 700 mm.

KOKKUPANEMINE    
Pärast ümbrispinna puhastamist kinnitage pliidile joonisel näidatud moel tihend.

Asetage pliidiplaat juhendis märgitud mõõtmete alusel tööpinda tehtud avasse.

MÄRKUS toitekaabel peab olema piisavalt pikk, et võimaldada ülespoole väljavõtmist.

Pliidiplaadi kinnitamiseks kasutage kaasasolevaid klambreid (A). Asetage klambrid noolega tähistatud avadesse ja kinnitage 
nende kruvidega vastavalt tööpinna paksusele (vt järgnevaid jooniseid).

20 mm 40 mm30 mm

20
4030A

GAASIÜHENDUS     
• Ühendage kaasasolev põlv (A)* või (B)* pliidi peasisselasketoruga ja asetage vahele kaasasolev seib (C) vastavalt 

standardile EN 549.
* Kasutage Prantsusmaal põlve (A) ja kõikide teiste sihtkohtade puhul põlve (B).

• Pärast gaasivarustuse ühendamist kontrollige seebivett kasutades võimalike lekete olemasolu. Süüdake põletid ja 

pöörake nupud leegi stabiilsuse kontrollimiseks maksimaalsest asendist  minimaalsesse asendisse  .

NB! Enne pliidiplaadi ühendamist eemaldage pliidi gaasitoru ühendusavast kork, mis on sinna pandud transportimise ajaks.

C
B

C

C

A



TOOTE KIRJELDUS

KUIDAS PLIITI KASUTADA

 Ärge laske põleti leegil ulatuda üle panni ääre.

NB! pliidi kasutamise ajal võib kogu pliidiala muutuda kuumaks.
• Ühe põletitest süütamiseks keerake vastavat nuppu vastupäeva 

maksimaalse leegi asendisse.
• Põleti süütamiseks vajutage nupp vastu juhtpaneeli.
• Kui põleti on süttinud, hoidke nuppu umbes 5-10 sekundit alla 

surutuna, et seade saaks korralikult tööle hakata.
• Põleti turvaseade katkestab põleti gaasivarustuse, kui leek peaks 

juhuslikult kustuma (ootamatu tõmbetuule, gaasivarustuse katkemise, 
vedeliku ülekeemise vms tõttu).

• Nuppu ei tohi vajutada kauem kui 15 sekundit. Kui selle 
möödumise järel põleti ei jää põlema, oodake vähemalt üks minut 
enne, kui proovite uuesti süüdata.

MÄRKUS peaks konkreetsed kohalikud gaasitarne tingimused 
muutma põleti süütamise raskeks, soovitame korrata toimingut 
keerates nupu väikese leegi seadistuse peale.
Nupu vabastamisel võib leek kustuda. See tähendab, et turvaseade 
ei ole veel piisavalt üles soojenenud. Sellisel juhul korrake toimingut ülal 
kirjeldatud moel.

PRAKTILINE NÕUANNE PÕLETITE KASUTAMISEKS
Sellel pliidil on erineva suurusega põletid. Põletite paremaks toimimiseks 
pidage kinni järgmistest reeglitest.
• Kasutage potte ja panne, mille põhjad on põletitega sama suured või 

neist kergelt suuremat (vt paremal asuvat tabelit).
• Kasutage ainult lamedapõhjalisi potte ja panne.
• Kasutage toiduvalmistamiseks õiget kogust vett ja hoidke potil kaas 

peal.
• Jälgige, et restil asuvad potit ei ulatuks üle pliidiplaadi serva.
• Convex-põhjaga pannide puhul (WOK) kasutage tugiresti (ei kuulu 

komplekti), mida võib asetada ainult kahe rõngaga põletile.
• Vältige juhuslikke lööke pliidiplaadile pannide, restide või muude 

köögitarvikutega
• Ärge jätke tühja lihigrilli sisse lülitatud põletile kauemaks kui 5 minutit.
NB! restide vale kasutamine võib kahjustada pliiti: ärge asetage reste 
alumine külg üles poole ega lohistage neid üle pliidi.

PÕLETI POTI Ø

Kolmekordne Ring (TC) 24 kuni 26 cm

Vähendatud kiire (RR) 24 kuni 26 cm

Poolkiire (S) 16 kuni 22 cm

Täiendav (A) 8 kuni 14 cm

Ärge kasutage:
• Malmrestid, ääriskivid, põletatud savist potid ja pannid.
• Soojushajutid, nagu metallvõrk või mõni teine tüüp.
• Kaks põletid üheaegselt ühele kuumutatavale esemele (näiteks katlale).

REGULEERIMINE VASTAVALT ERINEVATELE GAASITÜÜPIDELE

 Seda toimingut võivad teostada ainult kvali�tseeritud tehnikud.

Kui seadet kavatsetakse asuda kasutama nimiplaadil ja pliidiplaadi peal 
asuval infosildil märgitud gaasist erineva gaasiga, tuleb düüsid välja 
vahetada. Eemaldage infosilt ja hoidke see koos juhendiga alles.
Kasutage juhendis märgitud gaasirõhule sobivaid rõhuregulaatoreid.
• Gaasidüüsi peab vahetama garantiiremonditeenindus või kvali�tseeritud 

tehnik.
• Seadmega kaasas mitte olevad düüsid tuleb tellida 

garantiiremonditeenindusest.
• Reguleerige vastavalt kraanide miinimumseadistusele.
MÄRKUS veeldatud naftagaasi kasutamisel (G30/G31), tuleb minimaalse 
gaasiseade kruvi lõpuni kinni keerata.

NB! kui põleti nuppude keeramine on muutunud raskeks, võtke palun 
ühendust garantiiremonditeenindusega, et vajaduse korral põleti 
kraan välja vahetada.

NB! gaasiballooni kasutamisel peab gaasiballoon või -mahuti olema 
korralikult oma kohale paigutatud (vertikaalses asendis).

DÜÜSIDE VAHETAMINE (vt Ohutusjuhend düüside tabelit)

 Seda toimingut võivad teostada ainult kvali�tseeritud tehnikud.
• Eemaldage võred (A).
• Võtke välja põletid (B).
• Sobiva suurusega padrunvõtit kasutades kruvige lahti eemaldatav 

düüs (C).
• Asendage see uuele gaasitüübile sobiva düüsiga.
• Paigaldage düüs oma kohale (D).
• Kui teil on mitme rõngaga põleti, kasutage düüside (E-F) vahetamiseks 

padrunvõtit.

A

B
F

E

D

C

Enne pliidi paigaldamist kinnitage kindlasti düüsidega kaasasolev gaasi 
kalibreerimisplaat. Kinnitage see selliselt, et see kataks kinni olemasoleva 
gaasi kalibreerimisega seotud teabe.

IGAPÄEVANE KASUTAMINE

1. Eemaldatavad toidunõu alusrestid

2. Vähendatud kiirpõleti

3. Täiendav põletiga

4. Kolmekordne Ring põleti

5. Poolkiire põleti

6. Vähendatud kiire põleti juhtnupp

7. Täiendav põletiga juhtnupp

8. Poolkiire põleti juhtnupp

9. Kolmekordne Ring põleti juhtnupp
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Sümbolid

Tume ring

Maksimaalne leek

Minimaalne leek

Kraan suletud

Maksimaalne ava/
etteanne ja elektrisüüde

Minimaalne ava või
vähendatud etteanne



KRAANIDE MINIMAALSE GAASISEADISTUSE REGULEERIMINE

 Seda toimingut võivad teostada ainult kvali�tseeritud tehnikud.

Reguleerimise ajal peab kraan olema minimaalses gaasiseadistuse asendis 
(väike leek)  .
Põletite primaarõhku ei ole vaja reguleerida.
Selleks, et minimaalse seadistus oleks õigesti reguleeritud, eemaldage 
nupp (F) ja tegutsege järgmiselt:
• pingutage kruvi leegi kõrguse vähendamiseks (–);
• vabastage kruvi leegi kõrguse suurendamiseks (+);
Süüdake selles etapis põletid ja pöörake nupud leegi stabiilsuse 

kontrollimiseks maksimaalsest asendist  minimaalsesse asendisse  .

F

Reguleerimise lõpul tihendage uuesti tihendusvaha või sellega võrdväärse 
materjaliga.

HOOLDAMINE JA PUHASTAMINE

 Võtke pistik seinakontaktist välja.

PLIIDIPINNA PUHASTAMINE
• Kõik emaileeritud ja klaasist osad tuleb puhastada sooja vee ja 

neutraalse pesulahusega.
• Kareda vee või agressiivsete pesuvahenditega pikaajalise kokkupuute 

tulemusel võivad roostevabast terasest pinnad määrduda. Maha läinud 
vesi, kaste, kohvi jms tuleb enne kuivamist ära pühkida.

• Puhastage sooja vee ja neutraalse pesuvahendiga ning kuivatage 
seejärel pehme lapi või seemisnahaga. Eemaldage kinni kõrbenud 
mustus spetsiaalsete roostevabast terasest pindadele mõeldud 
puhastusvahenditega.

MÄRKUS puhastage roostevaba terast ainult pehme lapi või švammiga.
• Ärge kasutage abrasiivseid või korrodeerivaid tooteid, klooripõhiseid 

puhastusvahendeid ega pannide küürimisvahendeid.
• Ärge kasutage auruga puhastamise seadmeid.
• Ärge kasutage süttivaid tooteid.
• Ärge jätke pliidiplaadile happelisi või leeliselisi aineid, näiteks äädikat, 

sinepit, soola, suhkrut või sidrunimahla.

PLIIDI OSADE PUHASTAMINE
• Puhastage klaasi ja emaileeritud osi ainult pehme lapi või švammiga.
• Restid, põletikatted ja põletid saab puhastamise ajaks ära võtta.
• Puhastage neid käsitsi sooja vee ja mitteabrasiivse puhastusvahendiga 

eemaldades kõik toidujäägid ja kontrollides, et ükski põletiavadest ei 
oleks ummistunud.

• Loputage ja kuivatage.
• Pange põletid ja põletikatted õigesti oma vastavatesse kohtadesse 

tagasi.
• Restide tagasipanemisel jälgige, et toidunõu toetumisala oleks põletiga 

samal joonel.
• Elektriliste süüteküünalde ja turvaseadmega varustatud mudelid 

nõuavad korrektse töötamise tagamiseks küünla otsa põhjalikku 
puhastamist.

MÄRKUS elektrilise süüteseadme kahjustamise vältimiseks ärge 
kasutage seda ajal, kui põletid ei asu oma kohal.

RIKKEOTSING

Kui pliidiplaat ei tööta korralikult, tutvuge enne garantiiremonditeenindusse 
helistamist probleemi kindlakstegemiseks järgneva tõrgete kõrvaldamise 
juhisega.
1. Põleti ei sütti või leek ei ole ühtlane

Kontrollige järgmist:
• Gaasi või elektrivarustus ei ole katkestatud ja et gaasivarustuskraan 

on avatud.
• Gaasiballoon (vedelgaas) ei ole tühi.
• Põleti avad ei ole ummistunud.
• Süüteküünla ots ei ole määrdunud.
• Kõik põleti osad on õigetes kohtades.
• Pliidiplaadi lähedal ei ole tõmbetuult.

2. Põleti ei jää põlema
Kontrollige järgmist:
• Põleti süütamisel vajutati nupule piisavalt kaua, et aktiveerida 

kaitseseade.
• Põleti avad ei ole termoliitmiku juures ummistunud.
• Ohutusseadme ots ei ole määrdunud.
• Minimaalne gaasiseadistus on õige (vt asjakohast jaotist).

3. Toidunõu ei ole stabiilselt
Kontrollige järgmist:
• Toidunõu põhi on täiesti sile.
• Toidunõu asub põleti keskel.
• Reste ei ole vahetatud ega valesti oma kohale paigutatud.

Kui pärast eeltoodud kontrolle ei ole tõrge kadunud, pöörduge lähima 
garantiiremonditeeninduse poole.

ET



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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• seerianumber (number, mis järgneb seadme all oleval andmesildil 
tähisele SN). Seerianumber on toodud ka dokumentatsioonis; 

SERVICE
000000000000SN

• 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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