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

Spishällens vred sitter på ugnens kontrollpanel.
•
Varje vred har sex effektlägen, läge 1 - 6. Vrid vredet till
det läge som motsvarar önskad temperatur.
•
Vrid vredet till läge ”0” för att stänga av kokzonen.

Viktigt!
Kokkärl av nedan angiven typ kan förorsaka permanenta
skador på glaskeramikhällen och får därför inte användas:
- Kokkärl vars botten inte är helt slät
- Metallkärl med emaljerad botten.
Alla estetiska defekter (repor, märken osv.) måste anmälas i
samband med installationen av spishällen.

Använd endast varmt vatten och milda rengöringsmedel för att rengöra spishällen.
Använd inte slipande eller frätande rengöringsmedel som kan skada den emaljerade ytan.

SPISHÄLLENS OCH BÄNKSKIVANS MÅTT (mm)
Kontrollera att spänningen som anges på typskylten är densamma
som nätspänningen i ditt hem. Tekniska data finns på typskylten på
kanten av spishällen samt nedan:

Kassering av förpackningsmaterial
•
Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100%, vilket framgår
av återvinningssymbolen
.
•
De olika delarna av förpackningen får inte kasseras som vanligt
avfall, utan skall återvinnas enligt bestämmelserna från lokala
myndigheter.
Skrotning av använda hushållsapparater
•
Denna produkt är märkt enligt EG-direktiv 2002/96/EEG
beträffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical and
Electronic Equipment, WEEE). Genom att säkerställa en korrekt
kassering av denna produkt bidrar du till att förhindra potentiella,
negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa.
Symbolen
på produkten och på de dokument som medföljer
produkten visar att produkten inte får behandlas som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på en lämplig
uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk
utrustning. Hantera produkten i enlighet med lokala bestämmelser
om avfallshantering.
För mer information om hantering, återvinning och
återanvändning av denna produkt, var god kontakta relevant lokal
myndighet, sophanteringstjänst eller butiken där produkten
inhandlades.

INNAN SPISHÄLLEN ANVÄNDS
Innan hällen används, ta bort:
- etiketter som sitter på hällen,
- skydd i kartong och skyddande plastfilm.
- Kontrollera att spishällen inte har skadats under transporten.
Kontakta Kundservice om du är osäker.

TILLBEHÖR
Barnskydd AMH 122
Detta tillbehör (artikelnummer
4819 310 18436) kan beställas från vår
serviceavdelning eller från en
återförsäljare (referensnummer
017124).

Skötsel och rengöring

VARNING!
•

FELSÖKNING

Tips för att spara energi
•
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•
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Lägg aldrig plast, aluminiumfolie, trasor, papper eller dylikt
på kokzonerna.
Hällen är utrustad med kokzoner i olika storlek.
Använd kokkärl vars botten har lika stor diameter som
kokzonen eller något större.

Viktigt: Använd absolut inte
högtryckstvättar eller ångtvättar för rengöringen.
•
Rengör hällen efter varje användningstillfälle. Detta hindrar att
smutsen gror in och underlättar rengöringen. Vänta dock med
rengöringen tills hällen svalnat.
•
Använd en ren disktrasa med god uppsugningsförmåga och ett
flytande rengöringsmedel eller en specialprodukt för
glaskeramikhällar.
•
Skrapa bort fastbränd smuts med den speciella skrapan
(om sådan medföljer) och använd speciella
rengöringsprodukter.
•
Låt inte matrester torka in på spishällen, utan torka genast bort
allt spill.
•
Använd inte produkter med slipverkan, rengöringsmedel med
klorin, ugnsrengöringsmedel i sprayform eller stålull.
•
Behandla regelbundet spishällen med någon av de
specialprodukter som finns att köpa i handeln. Följ tillverkarens
anvisningar.

•

Typ PFEVS 230 V ~ 50 Hz 6,2 kW

•

FÖRSLAG TILL MILJÖSKYDD

5

Användning av kokzonerna

•

•
•

Använd kastruller och stekpannor vars botten har lika stor
diameter som kokzonen eller något större.
Använd endast flatbottnade kastruller och stekpannor.
Ha alltid lock på kokkärlet under tillagningen, när så är möjligt.
Tillaga grönsaker, potatis och dylikt med så lite vatten som
möjligt för att minska koktiden.
Med en tryckkokare kan du spara ännu mer elektricitet och tid.
Använd inte hällen om den spricker eller går sönder, utan
kontakta omedelbart Kundservice.
Vissa hällar är utrustade med inbyggda halogenelement. Stirra
aldrig på halogenelement.
Hällen är uteslutande avsedd att användas för matlagning i
hushållet. Ingen annan typ av användning är tillåten.
Tillverkaren accepterar inget ansvar för olämplig användning av
spishällen eller för felaktig inställning av reglagen.
Utsätt inte hällen för utomhusmiljöer.
Reparationer och ändringar får endast utföras av behöriga
fackmän.
Undvik att vidröra hällen med våta händer och när du är
barfota.
Denna maskin är inte avsedd att användas av personer (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.
Låt inte barn vidröra:
- Spishällen i allmänhet. Det finns risk för brännskador,
eftersom spishällen blir mycket het under och direkt efter
användningen.
- Förpackningsmaterialet (påsar, plast, metalldelar osv.).
- Hällar som skall skrotas.
Kontrollera att elektriska kablar från andra apparater i närheten av
spishällen inte kommer i kontakt med hällens heta delar.
Övervaka tillagningen när du lagar mat med mycket fett och
olja. Olja och fett kan överhettas och fatta eld!
Använd inte spishällen som bänkskiva eller avställningsyta.
Lämna aldrig kokzonerna påslagna när det inte står något
kokkärl på dem.

Spishällen fungerar inte:
- Kontrollera att det kommer fram ström till apparaten.
- Slå av hällen, slå på den igen och kontrollera om problemet
har försvunnit.
- Kontrollera att vredet inte står på ”0”.
Vrid huvudströmbrytaren till ”AV”, vänta ett par minuter och
vrid sedan tillbaka den till ”PÅ”.

KUNDSERVICE
Innan du tillkallar Service
•
Försök att lösa problemet på egen hand med hjälp av
anvisningarna i avsnitt ”Felsökning”.
Kontakta närmaste servicefirma om felet kvarstår efter ovanstående
kontroller.
Lämna följande information:
•
en kort beskrivning av felet,
•
hällens fullständiga typ- och modellbeteckning,
•
servicenumret (dvs. numret som står efter ordet SERVICE på
typskylten under själva spishällen). Servicenumret finns också
i garantihäftet.
•
fullständig adress,
•
ditt telefonnummer.
Om det blir nödvändigt med en reparation bör du kontakta en
auktoriserad servicefirma (så att du kan vara säker på att
originalreservdelar används och att reparationerna utförs på
korrekt sätt).
Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan medföra att spishällens
säkerhet och kvalitet äventyras.

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

MONTERING
Rekommendationer

Elektrisk anslutning

Viktigt! Dra alltid ut stickkontakten ur eluttaget innan installationseller servicearbeten påbörjas.
•
Alla elektriska anslutningar måste göras innan hällen ansluts till
elnätet.
•
Installationen måste göras av en behörig fackman enligt
tillverkarens anvisningar och lokala bestämmelser.
•
Packa upp hällen och kontrollera att den inte har skadats under
transporten. Kontakta återförsäljaren eller närmaste
servicefirma om du inte är helt säker.

•
•

Förbereda inbyggnadsutrymmet
•

Skär till bänkskivan innan apparaten installeras. Torka noggrant
bort allt sågspån och damm som annars skulle kunna hindra att
spishällen fungerar på korrekt sätt.
Observera! Om spishällen skall installeras i en bänkskiva av annat
material än trä (marmor, plast, keramik, sten eller dylikt), måste
fästkonsoler beställas från Kundservice (fig. 6).
•
Bänkskivan som hällen skall sättas in i måste vara mellan 20 mm
och 50 mm tjock.
•
Det får inte finnas någonting mellan hällen och ugnen
(kablar, isoleringsmaterial eller dylikt).
•
Höga köksskåp måste placeras minst 100 mm från hällens kant.
•
Skär ut en öppning med angivna mått i bänkskivan.
•
Isolera bänkskivans innerkanter med trälim eller silikon.
•
Sätt den medföljande tätningen på hällen (om den inte redan
sitter på plats).
Rengör först passytan på hällen noggrant.

•
•
•
•
•
•

Enligt lag är det obligatoriskt att ansluta spishällen till jord.
Anslutningen till elnätet måste göras av en behörig fackman
enligt tillverkarens anvisningar och lokala bestämmelser.
Installatören ansvarar för att anslutningen till elnätet görs på
korrekt sätt och att säkerhetsbestämmelserna följs.
Efter att ugnen har satts på plats måste de elektriska
komponenterna vara oåtkomliga.
Viktigt! Anslut inte ugnen till elnätet innan du har avslutat
anslutningen av ugnen och spishällen.
Innan ugnen (eller dosan) ansluts till elnätet, kontrollera att
hällen finns i det medföljande produktbladets lista över hällar/
ugnar som kan kopplas ihop.
Anslut hällens kontakter (G) till ugnens kontakter (F) så att
färgerna matchar varandra och så att hållarna som finns på
ovansidan av kontakterna stämmer överens med varandra.
Gör sedan anslutningen genom att skjuta in kontakterna så
långt det går. Se till att tungan klickar på plats.

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 2

Fig. 1

Fig. 5

•

Skruva ur muttern ur jordskruven (H) (fig. 8)
på ugnens
övre panel och sätt in den gula/gröna jordkabeln, men låt
brickan sitta kvar. Skruva tillbaka muttern på skruven och dra åt
så långt det går.
Viktigt: Om anslutnings- och färgkoderna på hällens terminaler inte
överensstämmer med data på produktbladets lista över hällar/ugnar
som kan kopplas ihop (som finns på ovansidan av ugnen) måste en
adaptersats beställas från kundservice. Uppge beställningsnummer
AMC 873.

Glaskeramikhäll

EU-försäkran om överensstämmelse

Viktigt! Ta bort all skyddsfilm innan hällen installeras.
Kontrollera att öppningen i bänkskivan där hällen skall placeras har
de mått som anges i ritningen och ta hänsyn till erforderlig tolerans.
Använd inte våld för att sätta in hällen i bänkskivan. Om våld används
när glaskeramikhällen sätts på plats kan den spricka (även vid senare
tillfälle)!
•
Till bänkskivor av trä används de medföljande konsolerna,
fjäderklämmorna och skruvarna.
•
Placera de 4 fjäderklämmorna (A) på avsedd plats i skårorna på
ramen (om de inte redan sitter på plats), se Fig. 1.
•
Mät ut var mittpunkten finns på de vertikala sidorna i den
utskurna öppningen enligt illustrationen i Fig. 2.
•
Placera konsolerna (C) så att deras mittpunkt hamnar i
centrum på de tidigare identifierade sidorna.
•
Konsolernas överkant skall vara i linje med bänkskivans yta.
•
Fixera det hela med hjälp av de 4 medföljande skruvarna (B).
Skruva i skruvarna i de befintliga hålen.
•
Sätt in spishällen i öppningen och se till att fjäderklämmorna (A)
hamnar i skårorna på konsolerna (C Fig. 4 och 5).

•
•
•

Denna spishäll är ämnad för kontakt med matvaror och är
utformad i enlighet med (EG) Regelverk n 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:
- Säkerhetsföreskrifterna i lågspänningsdirektiv 2006/95/EG
(som ersätter direktiv 73/23/EEG och dess påföljande tillägg).
- Skyddskraven i EEG-direktiv ”EMC” 89/336,
- Kraven i direktiv 93/68/EEG.

Fig. 6
Fig. 7

Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationerna
utan tidigare meddelande.

Fig. 8

