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INNAN SPISHÄLLEN ANVÄNDS
• Förvara förpackningsmaterialet (plastpåsar, delar i 

polystyren, osv) utom räckhåll för barn, eftersom 
sådant material kan vara farligt.

• Kontrollera att spishällen inte har skadats under 
transporten.

• Se till att installationen och den elektriska 
anslutningen utförs av en behörig fackman. Se 
också till att tillverkarens anvisningar följs och 
att kraven i gällande säkerhetsbestämmelser 
uppfylls.

FÖRSLAG TILL MILJÖSKYDD
Emballage

Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100%, 
vilket framgår av återvinningssymbolen. Denna 
symbol  talar om att förpackningsmaterialet är av 
sådan typ att det måste skickas till en 
återvinningscentral.

Hushållsapparater
Denna produkt är märkt enligt EG-direktiv 2002/96/
EG 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 och på de dokument som 
medföljer produkten visar att denna enhet inte får 
behandlas som hushållsavfall, utan skall lämnas in på 
miljöstation för återvinning av elektroniska apparater. 
Produkten måste kasseras enligt lokala 
miljöbestämmelser för avfallshantering.

För mer information om hantering, återvinning och 
återanvändning av denna produkt, var god kontakta de 
lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller 
butiken där produkten inhandlades.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH 
ALLMÄNNA RÅD
• Innan någon typ av rengöring eller underhåll 

görs måste spishällen kopplas bort från elnätet.
• När spishällen används under längre tid kan det 

krävas extra ventilation (öppna ett fönster eller 
öka fläktkåpans effekt).

• Se till att barn vistas på säkert avstånd från 
spishällen när den används.

• Denna maskin är inte avsedd att användas av 
personer (inklusive 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.

• Efter användning, kontrollera att vredena står i 
läge noll.

EU-försäkran om överensstämmelse
• Denna ugn är avsedd att komma i kontakt med 

livsmedel och uppfyller kraven i EG-direktiv 1935/
2004.

• Denna spishäll (klass Y) är endast avsedd att användas 
för matlagning. All annan användning (t.ex. för 
rumsuppvärmning) är olämplig och farlig.

• Denna spishäll har designats, tillverkats och 
marknadsförts i överensstämmelse med:
- säkerhetskraven i “Lågspänningsdirektiv” 2006/95/

EG (som ersätter 73/23/EEG och påföljande 
uppdateringar);

- Skyddskraven i EEG-direktiv 
“EMC” 89/336;

- Kraven i direktiv 93/68/EEG.

• För att få största möjliga utbyte av din nya 
spishäll bör du läsa bruksanvisningen noggrant 
och förvara den som referens på lättillgänglig 
plats.



41

TIPS FÖR ATT SPARA ENERGI

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

• Spishällen har värmeplattor med olika diameter. Använd kastruller 
och stekpannor vars botten har en diameter som är lika stor eller 
något större än värmeplattan.

• Använd endast flatbottnade kastruller och stekpannor.
• Använd inte en värmeplatta utan att placera ett kokkärl 

ovanpå.
• Ha alltid lock på kokkärlet under tillagningen, när så är möjligt.
• Tillaga grönsaker, potatis och dylikt med en liten mängd vatten, för 

att reducera koktiderna.
• Med en tryckkokare kan du spara ännu mer elektricitet och tid.

Rengöring av spishällen
• Rengör hällen efter att den svalnat.
• Viktigt: Rengör aldrig apparaten med ångtvätt.
• Torka den med en trasa fuktad med vatten och såpa eller diskmedel.
• Använd inte blekmedel, slipande eller frätande medel eller stålull.
• Låt aldrig sura eller alkaliska ämnen, som vinäger, salt och citronjuice, 

bli kvar på spishällen, utan torka genast bort dem.
Yta i rostfritt stål
• Rengör med för ändamålet avsedd rengöringsprodukt.
OBS: Om spishällen används kontinuerligt, kan den höga 
temperaturen missfärga värmeplattorna.

Rengöring av de elektriska värmeplattorna
Värmeplattorna måste rengöras medan de är ljumma.
Torka rent med en trasa som fuktats i vatten och salt, och polera med 
en trasa fuktad i olja.
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KUNDSERVICE
• Innan du kontaktar Kundservice:
1. Sätt på spishällen igen och kontrollera om den fungerar 

på korrekt sätt.
2. Om problemet kvarstår, kontakta Kundservice.
Ge följande information:
• Typ av problem;
• Spishällens modellbeteckning;
• Servicenumret (dvs numret som står efter ordet 

SERVICE på typskylten under spishällen och på 
garantisedeln);

• Din fullständiga adress;
• telefonnummer.
Om det blir nödvändigt med en reparation bör du 
kontakta en auktoriserad servicefirmaKundservice. 
Se garantisedeln.
I den osannolika händelse en åtgärd eller reparation utförs 
av en obehörig teknikerska du alltid begära en 
certifiering på det utförda arbetet, och ställ som krav att 
originaldelar ska användas.
Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan 
medföra att spishällens säkerhet och kvalitet 
äventyras.

MONTERING
Teknisk information till installatören
Denna spishäll kan sättas in i en bänkskiva som är mellan 20 och 
50 mm tjock.
Om en annan hushållsapparat inte installeras under spishällen, 
skall en skiljepanel placeras under spishällen på ett avstånd av 
minst 90 mm.
• Om ett köksskåp monteras måste det vara ett avstånd på 

minst 100 mm mellan detta och spishällens kant.

Installation av spishäll
• Placera medföljande tätning runt spishällen (om den inte 

redan är ditsatt) efter att ha rengjort ytan enligt figuren.
A - Om bänkskivan är av trä,  använd de medföljande 

fjäderklämmorna.
1. Passa in de 4 fjäderklämmorna i de avsedda lägena under hällen.
2. Skär ut en öppning i bänkskivan. Vilken storlek öppningen skall ha 

framgår av produktbladet som medföljer separat.
3. Placera spishällen i bänkskivan.
B - Om bänkskivan är av marmor eller andra material 

(plast, keramik eller sten), måste spishällen fästas med 
konsoller  som beställs från Kundservice 
(kod 4819 310 18528).

1. Rätta in konsollerna efter borrhålen och fäst dem med skruvarna.
2. Skär ut en öppning i bänkskivan enligt de mått som anges i 

produktbladet.
3. Placera spishällen i bänkskivan.
• Innan spishällen sätts på plats måste den skyddande plastfilmen tas 

bort (finns på vissa hällar). Angränsande ytor och hushållsapparater 
invid spishällen måste vara värmetåliga (värmeskydd “Y”, i enlighet 
med standard EN 60335-2-6).

• Installationen måste uppfylla kraven i gällande, lokal lagstiftning.
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ELEKTRISK ANSLUTNING
Elektrisk anslutning
• De elektriska anslutningarna måste uppfylla kraven i gällande 

bestämmelser.
• Uppgifter om spänning och strömförbrukning finns på skylten med 

serienummret.
• Spishällen måste jordas enligt gällande bestämmelser. 

Tillverkaren kan inte ställas till svars för personskador, skador 
på husdjur eller föremål som förorsakats av att de ovan 
nämnda kraven inte uppfyllts.

• Spishällen måste vid installationen anslutas till en brytare med 
minst 3 mm bredd så att den kan kopplas bort från elnätet.

• När enheten har installerats ska de elektriska komponenterna 
vara oåtkomliga.

Anslutning och installation
Om spishällens elektriska kabelterminaler inte passar kopplingen eller 
färgindikationerna på spishållens/ugnens kontrollpanelplatta (som sitter i 
ovandelen av ugnen) var god begär att få adapteringssetet, med kod AMC 
874, från Kundservice.
1. Installera spishällen på sin plats.
2. Anslut de fyra kablarna till ugnens kabelterminaler  som sitter 

i den bakre delen. Var noggrann med att kontakterna passas på sin 
färgkod.

3. Fäst spishällen.
4. För in ugnen i köksskåpet och fäst med de medföljande skruvarna.
OBS:
Om spishällen skall anslutas till en separat kontrollpanel i stället för ugnen 
ska du läsa anvisningarna som medföljer kontrollpanelen.


