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Lue nämä turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä. 
Säilytä ne lähettyvillä tulevaa tarvetta varten.
Näissä ohjeissa ja itse laitteessa on tärkeitä turvallisuutta 
koskevia varoituksia, joita on noudatettava aina. 
Valmistaja kieltäytyy kaikesta vastuusta, jos näitä 
turvallisuusohjeita ei noudateta tai jos laitetta käytetään 
sopimattomasti tai säätimet asetetaan virheellisesti.

 VAROITUS: Jos lieden pinnassa on halkeamia, ei 
laitetta saa käyttää – sähköiskun vaara.

 VAROITUS: Tulipalon vaara: älä säilytä esineitä 
keittopintojen päällä.

 HUOMIO: Ruoan kypsennystä on valvottava. 
Lyhytaikaista kypsennystä on valvottava jatkuvasti.

 VAROITUS: Rasvassa tai öljyssä kypsentäminen 
ilman valvontaa voi olla vaarallista – tulipalon vaara. 
ÄLÄ KOSKAAN yritä sammuttaa tulipaloa vedellä: 
sammuta sen sijaan laite ja peitä liekit sitten 
esimerkiksi kannella tai palopeitteellä.

 Älä käytä liettä työ- tai laskutasona. Pidä vaatteet ja 
muut palonarat materiaalit etäällä laitteesta, kunnes 
kaikki osat ovat kokonaan jäähtyneet – tulipalon vaara.

 Älä laita keittotasolle metalliesineitä, kuten veitsiä, 
haarukoita, lusikoita ja kansia, sillä ne voivat kuumentua.

 Pikkulapset (0–3-vuotiaat) on pidettävä loitolla 
laitteesta. Hieman isommat lapset (3–8-years) on 
pidettävä loitolla laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti. 
Laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat 
lapset sekä henkilöt, joiden fyysinen, henkinen tai 
aistitoimintojen suorituskyky on rajoittunut taikka joilla ei 
ole riittävää kokemusta ja tietoja vain, jos heitä valvotaan 
tai heille on annettu turvallista käyttöä koskevat ohjeet ja 
he ymmärtävät mahdolliset vaaratilanteet. Lapset eivät 
saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- 
tai huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

 Kytke liesitaso käytön jälkeen pois päältä sen 
kytkimestä äläkä luota yksinomaan keittoastian 
tunnistimeen.

 VAROITUS: Laite ja sen kosketettavissa olevat osat 
tulevat kuumiksi käytön aikana. Varo koskettamasta 
lämmityselementtejä. Alle 8-vuotiaat lapset on 
pidettävä loitolla, ellei heitä valvota jatkuvasti.
SALLITTU KÄYTTÖ

 HUOMIO: Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi 
ulkopuolisen kytkimen, kuten esimerkiksi ajastimen, 
tai erillisen kauko-ohjausjärjestelmän kanssa.

 Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja vastaaviin 
käyttötarkoituksiin, kuten: henkilöstön keittiötiloihin 
kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä; 
maatiloille; asiakaskäyttöön hotelleissa, motelleissa, 
aamiaismajoituspaikoissa ja muissa asuinympäristöissä. 

 Mikä tahansa muu käyttö on kiellettyä (esimerkiksi 
huoneiden lämmittäminen).

 Tätä laitetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön. 
Älä käytä laitetta ulkona.

ASENNUS
 Laitteen siirtämisessä ja asennuksessa tarvitaan 

vähintään kaksi henkilöä – loukkaantumisen vaara. 
Käytä suojakäsineitä purkamisen ja asennuksen 
aikana – leikkaantumisvaara.

 Asennus, mukaan lukien vesikytkennät (jos niitä on), 
sähkökytkennät ja korjaukset on annettava pätevän 
asentajan tehtäviksi. Älä korjaa tai vaihda mitään laitteen 
osaa, ellei käyttöohjeessa nimenomaan näin kehoteta. 
Pidä lapset loitolla asennuspaikasta. Purettuasi laitteen 
pakkauksestaan tarkista, ettei se ole vahingoittunut 
kuljetuksen aikana. Jos ilmenee ongelmia, ota yhteys 
jälleenmyyjään tai lähimpään huoltopisteeseen. 
Asennuksen jälkeen pakkausjätteet (muovi, styroksiosat, 
jne.) on säilytettävä lasten ulottumattomissa – 
tukehtumisvaara. Laite on kytkettävä irti sähköverkosta 
ennen mitään asennustoimenpiteitä – sähköiskun vaara. 
Varmista asennuksen aikana, että laite ei vaurioita 
virtajohtoa – tulipalon tai sähköiskun vaara. Kytke laite 
päälle vasta, kun asennus on valmis.

 Tee kaikki kalusteen leikkaustyöt ennen laitteen 
sijoittamista ja poista kaikki lastut ja sahanpuru.

 Jos laitetta ei asenneta uunin yläpuolelle, on 
laitteen alla olevaan tilaan asennettava välipaneeli 
(ei kuulu toimitukseen).
SÄHKÖÄ KOSKEVAT VAROITUKSET

 Laite on voitava kytkeä irti sähköverkosta 
irrottamalla pistoke pistorasiasta, jos pistorasia on 
saavutettavissa, tai pistorasian edelle asennetusta 
moninapaisesta kytkimestä, minkä lisäksi laite on 
maadoitettava kansallisten sähköistä turvallisuutta 
koskevien määräysten mukaisesti.

 Älä käytä jatkojohtoja, jakorasioita tai adaptereita. 
Kun asennus on tehty, sähköosat eivät saa olla 
käyttäjän ulottuvilla. Älä käytä laitetta kun olet märkä 
tai kun olet paljain jaloin. Älä käytä tätä laitetta, jos 
virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, jos laite ei 
toimi kunnolla tai jos se on vaurioitunut tai pudonnut.

 Jos virtajohto on vahingoittunut, on sen tilalle vaihdettava 
toinen samanlainen; vaaratilanteiden estämiseksi vaihdon 
saa suorittaa valmistaja, sen huoltohenkilö tai vastaava 
pätevä henkilö – sähköiskun vaara.
PUHDISTUS JA HUOLTO

 VAROITUS: Varmista, että laite on sammutettu ja 
sen virtakytkentä on katkaistu ennen kuin ryhdyt 
mihinkään huoltotoimenpiteisiin; älä koskaan käytä 
puhdistamiseen höyrypesuria – sähköiskun vaara.

 Älä käytä hankaavia tai syövyttäviä aineita, 
klooripitoisia valkaisuaineita tai hankaussieniä.
PAKKAUSMATERIAALIEN HÄVITTÄMINEN
Pakkaus on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätettävästä materiaalista 
ja siinä on kierrätysmerkki .
Pakkauksen osat on hävitettävä asianmukaisella tavalla ja paikallisten 
jätehuoltoviranomaisten määräysten mukaisesti.

TURVALLISUUSOHJEET TÄRKEÄ LUKEA JA NOUDATTAA
FI



KODINKONEIDEN KÄYTÖSTÄPOISTO JA 
HÄVITTÄMINEN
Tämä laite on valmistettu kierrätettävästä tai uusiokäyttöön kelpaavasta 
materiaalista. Hävitä laite paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. 
Lisätietoja sähkökäyttöisten kodinkoneiden käsittelystä, materiaalin 
keräämisestä ja kierrätyksestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuollosta 
tai liikkeestä, josta laite on ostettu. Tämä laite on merkitty sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2012/19/EU (WEEE) mukaisesti. 
Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voidaan 
auttaa estämään ympäristö- ja terveyshaittoja.

Symboli  tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa 
hävittää kotitalousjätteiden mukana. Sen sijaan tuote on toimitettava 
sähkö- ja elektroniikkakomponenttien keräys- ja kierrätyspisteeseen.

ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJA
Hyödynnä lämmityslevyn jälkilämpöä sammuttamalla se muutama 
minuutti ennen kypsennyksen päättymistä.
Kattilan tai pannun pohjan tulisi peittää lämmityslevy kokonaan; 
lämmityslevyä pienemmän astian käyttäminen tuhlaa energiaa. 
Peitä kattilat ja pannut tiiviisti sulkevilla kansilla kypsennyksen ajaksi ja 
käytä mahdollisimman vähän vettä. Ilman kantta tapahtuva kypsennys 
nostaa huomattavasti energian kulutusta.
Käytä vain tasapohjaisia kattiloita ja pannuja.

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Tämä laite täyttää EU-asetuksen 66/2014 ekosuunnitteluvaatimukset 
eurooppalaisen standardin EN 60350-2 mukaisesti.

HUOM
Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin tai muita vastaavia lääkinnällisiä laitteita, 
on noudatettava erityistä varovaisuutta oleskellessaan tämän induktiolieden 
läheisyydessä sen ollessa käynnissä. Sähkömagneettinen kenttä saattaa 
vaikuttaa sydämentahdistimeen tai vastaaviin laitteisiin. Pyydä lääkäriltäsi tai 
sydämentahdistimen tai kyseisen lääkinnällisen laitteen valmistajalta lisätietoja 
induktiolieden sähkömagneettisten kenttien vaikutuksesta laitteeseen. 
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