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TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
OMA SEKÄ MUIDEN
TURVALLISUUS ON
HYVIN TÄRKEÄ SEIKKA

• Virtajohdon on oltava riittävän
pitkä, jotta kalusteeseen
asennetun laitteen voi kytkeä
pistorasiaan.
• Asennuksessa on käytettävä
turvallisuusmääräysten
mukaisesti moninapaista
turvakatkaisinta, jonka
koskettimien välit ovat
vähintään 3 mm.
• Älä käytä moniosaisia
jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Älä vedä laitteen
virtajohdosta.
• Sähköosien on oltava
asentamisen jälkeen käyttäjän
ulottumattomissa.
• Laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouksissa tapahtuvaan
ruoanvalmistukseen. Mikä
tahansa muu käyttö on
kielletty (esimerkiksi huoneen
lämmittäminen). Valmistaja ei
vastaa väärästä tai ohjeiden
vastaisesta käytöstä
aiheutuvista vahingoista.
• Laite ja sen kosketettavissa
olevat osat kuumenevat
erittäin kuumiksi käytön
aikana Lämmitysvastusten
koskettamista on varottava.
Alle 8-vuotiaat lapset on
pidettävä turvallisen
välimatkan päässä, ellei heitä
valvota jatkuvasti.

Tässä käyttöohjeessa ja itse
laitteessa on tärkeitä
turvallisuusohjeita. Lue ohjeet ja
noudata niitä aina.

VAROITUS
Kaikissa turvallisuutta koskevissa
varoituksissa kuvataan
mahdollinen vaara ja kerrotaan,
miten laitteen väärästä käytöstä
aiheutuvien tapaturmien,
vahinkojen ja sähköiskujen
mahdollisuus voidaan minimoida.
Noudata aina seuraavia ohjeita:
• Laite on kytkettävä irti
sähköverkosta ennen minkään
asennustoimenpiteen
aloittamista.
• Asennuksen tai huollon saa
suorittaa vain
ammattitaitoinen asentaja,
jonka on noudatettava
valmistajan ohjeita ja voimassa
olevia paikallisia
turvallisuusmääräyksiä. Älä
korjaa tai vaihda mitään
laitteen osaa, ellei
käyttöohjeessa nimenomaan
neuvota tekemään niin.
• Laite on kytkettävä
maadoitettuun pistorasiaan.
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• Laitteen kosketeltavissa olevat
osat voivat kuumeta erittäin
kuumaksi käytön aikana.
Lapset on pidettävä turvallisen
välimatkan päässä ja lapsia on
valvottava, jotta he eivät käytä
laitetta leikissään.
• Älä koske laitteen
lämmitysvastuksiin käytön
aikana tai sen jälkeen. Vältä
kosketusta pyyhkeiden tai
muiden tulenarkojen
materiaalien kanssa, kunnes
kaikki laitteen osat ovat
jäähtyneet.
• Älä laita laitteen päälle tai sen
läheisyyteen tulenarkoja
materiaaleja.
• Ylikuumentunut rasva tai öljy
syttyy helposti palamaan. Ota
tämä huomioon, kun käytät
ruoanlaitossa paljon rasvaa tai
öljyä.
• Laitetta voivat käyttää yli
8-vuotiaat lapset ja fyysisesti,
aisteiltaan tai henkisesti
rajoitteiset tai kokemattomat
ja taitamattomat henkilöt, jos
heidän turvallisuudestaan
vastaava henkilö valvoo tai
opastaa heitä laitteen käytössä
ja osoittaa mahdolliset
vaaratilanteet. Lapset eivät saa
suorittaa puhdistus- tai
huoltotoimenpiteitä ilman
valvontaa.

• Jos laitteen pinnassa on
halkeamia, sammuta laite
sähköiskun välttämiseksi.
• Laitetta ei ole tarkoitettu
käytettäväksi ulkopuolisen
ajastimen tai erillisen kaukoohjauksen kanssa.
• Jos ruoanlaitossa käytetään
rasvaa tai öljyä, eikä ruoan
kypsentymistä valvota, se voi
aiheuttaa vaaratilanteita tai
jopa tulipalon. Älä KOSKAAN
yritä sammuttaa tulipaloa
vedellä. Sammuta laite ja peitä
liekit esimerkiksi kannella tai
sammutuspeitteellä.
Tulipalon vaara: älä säilytä
esineitä keittotasojen päällä.
• Älä käytä höyrypesuria!
• Älä laita lieden päälle
metalliesineitä, kuten veitsiä,
haarukoita, lusikoita tai kansia,
sillä ne voivat kuumentua.

24

ENNEN KERAAMISEN LIEDEN
KÄYTTÖÖNOTTOA
• Jotta saisit uudesta laitteestasi parhaan
mahdollisen hyödyn, on tärkeää että luet
käyttöohjeet huolellisesti. Säilytä ohjeet
vastaisuuden varalle.

ASENNUS
Liesi
• Liesi asennetaan työtasolle, jonka syvyys on 20 - 50 mm.
• Lieden ja uunin välillä ei saa olla mitään (poikkipuita, tukia,
tms.).
• Keraamisen lieden alapinnan ja kaapin tai välilevyn välisen
etäisyyden on oltava vähintään 20 mm.
• Jos asennat lieden korkean kaapin vierelle, jätä lieden reunan
ja kaapin välille tilaa vähintään 100 mm.
• Leikkaa työtasoon aukko. Mitat on mainittu erillisessä
Tuotetietolehtisessä.
• Kiinnitä mukana toimitettu tiiviste paikalleen lieteen (ellei sitä 1
ole jo valmiiksi asennettu) puhdistettuasi pinnan.
Tärkeää
Välttääksesi sähkövirtapiirien ylikuumenemisen, josta voi aiheutua
vahinkoa, noudata seuraavia ohjeita:
• Älä asenna liettä astianpesukoneen tai pyykinpesukoneen
lähelle, jotta sähkövirtapiirit eivät joudu kosketuksiin höyryn
tai kosteuden kanssa, sillä se voi vahingoittaa niitä.
Jos lieden alla on uuni (saman valmistajan tuote), varmista että
siinä on jäähdytysjärjestelmä.
Jos sähkövirtapiirien lämpötila ylittää suurimman sallitun arvon,
lieden virta kytkeytyy pois päältä automaattisesti; odota tässä
2
tapauksessa muutama minuutti, kunnes sähkövirtapiirien sisäinen
lämpötila alenee sallitulle tasolle, jolloin liesi voidaan kytkeä päälle
uudestaan.
• Sammuta liesi käytön jälkeen.

3
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Takaseinä
Etuosa

SÄHKÖLIITÄNTÄ
Sähköliitännät on asennettava valmiiksi ennen kuin laite liitetään
sähköverkkoon. Laitteen asennuksen saa suorittaa vain
ammattitaitoinen asennusteknikko, joka on hyvin perehtynyt
turvallisuutta ja asennusta koskeviin määräyksiin. Asennuksessa
tulee noudattaa paikallisen sähköyhtiön määräyksiä. Varmista, että
arvokilpeen merkitty jännite vastaa asuntosi jännitettä. Laitteen
maadoitus on lakisääteinen. käytä vain oikeankokoisia liittimiä
(mukaanlukien maadoitusliitin). Valmistaja ei vastaa
minkäänlaisista ihmisille, eläimille tai omaisuudelle aiheutuneista
vahingoista, jos vahinko on syntynyt näiden määräysten
noudattamisen laiminlyönnin vuoksi. Käytä sähköliitännässä
allaolevan taulukon mukaista tyypin H05RR-F kaapelia:
Syöttöjännite.
Johtimet

Lukumäärä x koko

220-240V ~ +

3 X 4 mm2

230-240V ~ +

3 X 4 mm2 (vain Australia)

220-240V 3~ +

4 X 1,5 mm2

380-415V 3N ~ +

5 X 1,5 mm2

380-415V 2N ~ +

4 X 1,5 mm2

Laite on liitettävä sähköverkkoon virrankatkaisijan kautta, jonka
kosketinten väli on vähintään 3 mm.
Varoitus: virtajohdon on oltava riittävän pitkä, jotta liesi voidaan
poistaa työtasolta, ja liesi on sijoitettava sillä tavoin, että alustaan
koskettamisesta syntyvät vauriot tai ylikuumeneminen voidaan
välttää.
Jakorasiakytkennät
Huomaa: keltavihreä maadoituskaapeli kytketään merkinnällä
varustettuun liittimeen, ja sen on oltava pitempi kuin muut johdot.
• Kuori virtajohdosta kaapelin vaippaa noin 70 mm:n pituudelta
(B).
• Kuori vaippaa muista johdoista noin 10 mm:n pituudelta.
Pujota kaapeli vedonpoistimeen ja kytke johdot jakorasiaan
sen vierellä olevan kaavion mukaisesti.
• Kiinnitä virtajohto (B) paikalleen kaapelin vedonpoistimen
avulla.
• Sulje jakorasian kansi (A) ja kiristä sen ruuvi.
• Sen jälkeen kun sähköliitännät on tehty, asenna liesi paikalleen
ja kiinnitä se tukijousiin koukuilla kuvan mukaisesti.
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ENERGIANSÄÄSTÖVINKKEJÄ
• Käytä kattiloita ja pannuja, joiden pohjan läpimitta on yhtä
suuri kuin keittoalueen läpimitta.
• Käytä vain tasapohjaisia kattiloita tai pannuja.
• Jos mahdollista, peitä kattilat kannella keittämisen aikana.
• Keitä vihannekset, perunat jne. vähässä vedessä lyhentääksesi
kypsymisaikaa.
• Painekeitin säästää vielä enemmän energiaa ja aikaa.

EI!

YMPÄRISTÖNSUOJELU
EC-yhdenmukaisuusilmoitus

1. Pakkaus
• Pakkausmateriaalit ovat 100%:sti
kierrätyskelpoisia, josta on merkkinä
kierrätyssymboli ( ).
2. Tuotteet
• Tämä laite on merkitty WEEE-direktiivin
(Waste Electrical and Electronic Equipment)
2012/19/EU mukaisesti. Varmistamalla, että
tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti,
voidaan auttaa estämään sellaiset ympäristö- ja
terveyshaitat, jotka saattaisivat aiheutua
jätteiden asiattomasta käsittelystä.

• Tämä liesi soveltuu käytettäväksi kosketuksissa
elintarvikkeisiin ja se vastaa säännöstöä (EY)
nro 1935/2004.
• Laitteet on tarkoitettu ainostaan ruoan
valmistamiseen kotitalouskäytössä. Mikä
tahansa muu käyttö (esim. huoneen
lämmittäminen) on väärinkäyttöä ja saattaa olla
vaarallista.
• Laitteet on suunniteltu, valmistettu ja
markkinoitu seuraavien normien mukaisesti:
• Pienjännitedirektiivin 2006/95/EY
turvallisuusmääräykset (korvaa direktiivin
73/23/ETY sekä myöhemmät lisäykset).
• Sähkömagneettisia häiriöitä säätelevän
EMCdirektiivin 2004/108/EY.

Symboli
tuotteessa tai sen
dokumentaatiossa tarkoittaa, ettei laitetta saa
hävittää kotitalousjätteiden mukana. Sen sijaan
tuote on toimitettava sähkö- ja
elektroniikkakomponenttien keräys- ja
kierrätyspisteeseen. Laitteen käytöstäpoiston
suhteen on noudatettava paikallisia
jätehuoltomääräyksiä.
Lisätietoja tuotteen käsittelystä, talteenotosta ja
kierrätyksestä saa kaupungin- tai
kunnanvirastosta, paikallisesta
jätehuoltoliikkeestä tai liikkeestä, josta tuote
ostettiin.
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KERAAMISEN LIEDEN PUHDISTUS JA HUOLTO
Puhdista liesi jokaisen käytön jälkeen sen jälkeen kun se on
jäähtynyt. Näin estät lian kerääntymisen ja kuivumisen ja helpotat
puhtaanapitoa.
Tärkeää: Älä käytä korkeapaine- tai höyrypesuria.
• Käytä puhdistuksessa puhdasta pyyhettä tai talouspaperia ja
pesunestettä tai keraamisille liesille tarkoitettua
erikoispuhdistusainetta.
• Poista kiinnipalanut lika erikoiskaapimella
(mallikohtainen varuste) ja erikoispuhdistusaineella.
• Liedelle räiskynyt ruoka on parasta poistaa ennen kuin se palaa
kiinni keraamiseen pintaan.
• Liedelle ylikiehunut runsaasti sokeria sisältävä aine (toffee,
hedelmämehut, hillot jne.) ja puhdas sokeri on poistettava heti
kaapimen avulla.
• Älä käytä hankaavia aineita, valkaisuainetta,
uuninpuhdistussuihketta tai hankaussieniä.
• Älä koskaan puhdista laitetta vesisuihkulla tai höyrypesurilla.
Liesi on käsiteltävä säännöllisesti keraamisille liesille tarkoitetulla
suojavahalla.

VIANETSINTÄ
Liesi ei toimi
•
•
•
1.

- Lukuunottamatta koodia ”F03” tai ”ER03”,
jotka tarkoittavat, että ohjauspainikkeiden
alue on likainen.
2. Jos liesi ei pitkään kestäneen käytön jälkeen
toimi, sen sisäinen lämpötila on liian korkea.
Anna lieden jäähtyä muutaman minuutin ajan.
Tärkeää!
Jos et saa keraamista liettä sammutettua käytön
jälkeen, kytke se heti irti sähköverkosta.

Oletko käyttänyt säätöpainikkeita kuten
lehtisen ”Tuotetiedot” osassa ”Lieden käyttö”
neuvotaan?
Onko kyseessä sähkökatko?
Kuivasitko lieden huolellisesti puhdistamisen
jälkeen?
Jos joku keittoalue on valittuna ja näytössä näkyy
”F” tai ”ER”, jonka perässä on numero, ota
yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

HUOLTOPALVELU
Jos korjausta tarvitaan, ota yhteys takuutiedoissa
mainittuun valtuutettuun huoltopalveluun.
Jos korjauksen jostakin syystä suorittaa
valtuuttamaton korjausliike, pyydä aina vahvistus
suoritetusta työstä ja vaadi alkuperäisten varaosien
käyttöä.
Näiden ohjeiden noudattamisen laiminlyönti voi
vaarantaa tuotteen turvallisuus- ja
laatuominaisuuksia.

Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon
1. Yritä ratkaista ongelma itse
(katso ”Vianetsintä”).
2. Sammuta laite ja käynnistä se uudelleen
nähdäksesi toistuuko häiriö.
Jos ongelma esiintyy edelleen edellä mainittujen
tarkistusten jälkeen, ota yhteyttä lähimpään
huoltopalveluun.
Ilmoita: ongelman laatu,
• laitteen tyyppi ja malli,
• huoltokoodi (arvokilvessä Service-sanan jälkeen
oleva numerosarja) on merkitty lieden alle ja
Tuotetietolehtiseen,
• tarkka osoitteesi ja puhelinnumerosi.
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