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KEITTOTASON KÄYTTÖOHJEET
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Säteilevä keittoalue Ø 145
Säteilevä keittoalue Ø 180
Takana sijaitsevan keittoalueen säädin
Edessä sijaitsevan keittoalueen säädin
Jälkilämmön merkkivalo
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Kun haluat käyttää liesitasoa, kierrä nuppia (nuppeja)
myötäpäivään tarvittavan tehoasetuksen kohdalle.
Keittotaso kytkeytyy pois toiminnasta, kun säädin
käännetään takaisin asentoon 0.
Liesitasossa on 2 merkkivaloa, jotka osoittavat, milloin
keittovyöhykkeet ovat kuumia.
Merkkivalo syttyy, kun keittoalue on kuumentunut
korkeaan lämpötilaan.
Kun keittoalue kytketään pois toiminnasta, sen
merkkivalo palaa niin kauan kuin keittoalueen lämpötila
ei ole enää vaarallisen kuuma.
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Tärkeää:
Välttääksesi keraamisen keittotason pysyvää
vahingoittumista älä käytä seuraavanlaisia astioita
-- kattiloita, joiden pohja ei ole aivan tasainen
-- emalipohjaisia metallikattiloita.
SÄHKÖLIITÄNTÄ
Syöttöjännite
220-240 +

LIESITASON JA TYÖTASON MITAT (MM)
Syöttöjännite

Johdinten lukumäärä x mitat

Nuppi
(1-12)

1‑2

Voin, suklaan yms. sulattaminen 1‑2

2

Ruoan pitäminen lämpimänä ja
pienten nestemäärien
lämmittäminen uudelleen

2-3-4

3

Suurempien määrien
lämmittäminen, kiisselien ja
kastikkeiden keittäminen

4-5-6

3‑4

Hiljainen keittäminen,
esimerkiksi keitetyt
vihannekset, spagetti, keitot,
pannupaistit, muhennokset

6‑7

4

Paistetut ruoat, kotletit,
kyljykset, kypsentäminen ilman
kantta, esimerkiksi risotto

7‑8

4‑5

Lihojen ruskistamiseen,
paistinperunat, paistettu kala ja
suurten vesimäärien keitto

8-910

6

Nopea paistaminen, kyljykset
jne.

11-12

Johdinten lukumäärä x
mitat
H05 RR-F 3 X 1,5 mm2
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Nämä ohjeet ovat luettavissa myös osoitteessa:
docs.whirlpool.eu

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

-- Laite ja sen kosketettavissa olevat osat
kuumenevat käytön aikana. Varo koskettamasta lämmityselementtejä. Alle 8-vuotiOMA SEKÄ MUIDEN TURVALLISUUS ON
aat lapset on pidettävä turvallisen välimatHYVIN TÄRKEÄ SEIKKA
kan päässä, ellei heitä valvota jatkuvasti.
Tässä käyttöohjeessa ja itse laitteessa on
tärkeitä turvallisuusohjeita. Lue ohjeet ja nou- -- Laitteen kosketeltavissa olevat osat voivat
kuumeta erittäin kuumaksi käytön aikana.
data niitä aina.
Lapset on pidettävä turvallisen välimatkan
päässä ja lapsia on valvottava, jotta he
VAROITUS:
eivät käytä laitetta leikissään.
Kaikissa turvallisuutta koskevissa varoituksis- -- Älä koske laitteen lämmitysvastuksia
sa kuvataan mahdollinen vaara ja kerrotaan,
käytön aikana tai jälkeen. Vältä kosketusta
miten laitteen väärästä käytöstä aiheutuvien
kankaisiin tai muihin tulenarkoihin materitapaturmien, vahinkojen ja sähköiskujen
aaleihin, kunnes laitteen kaikki osat ovat
jäähtyneet.
mahdollisuus voidaan minimoida. Noudata
-- Älä laita tulenarkoja materiaaleja laitteen
ehdottomasti seuraavia ohjeita:
päälle tai sen läheisyyteen.
-- Laite on kytkettävä irti sähköverkosta
-- Ylikuumentunut rasva ja öljy syttyvät
ennen minkään asennustoimenpiteen
helposti palamaan. Ota tämä huomioon,
aloittamista.
kun valmistat runsaasti rasvaa tai öljyä
-- Asennuksen tai huollon saa suorittaa vain
sisältäviä ruokia.
ammattitaitoinen asentaja, jonka on
-- Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset
noudatettava valmistajan ohjeita ja voija fyysisesti, aisteiltaan tai henkisesti
massa olevia paikallisia turvallisuusmäärärajoitteiset tai kokemattomat ja taitamatyksiä. Älä korjaa tai vaihda mitään laitteen
tomat henkilöt, jos heidän turvallisuudesosaa, ellei käyttöohjeessa nimenomaan
taan vastaava henkilö valvoo tai opastaa
näin kehoteta.
heitä laitteen käytössä ja osoittaa mahdol-- Laite on kytkettävä maadoitettuun pistoliset vaaratilanteet. Lapset eivät saa suoritrasiaan.
taa puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä
-- Virtajohdon on oltava riittävän pitkä, jotta
ilman valvontaa.
kalusteeseen asennetun laitteen voi
-- Jos laitteen pinnassa on halkeamia, samkytkeä pistorasiaan.
muta laite sähköiskun välttämiseksi.
-- Asennuksessa on käytettävä turvallisuusLaite ei ole tarkoitettu käytettäväksi
määräysten mukaisesti moninapaista
ulkopuolisen ajastimen tai erillisen kauturvakatkaisinta, jonka koskettimien välit
ko-ohjauksen kanssa.
ovat vähintään 3 mm.
Valvomaton rasvassa tai öljyssä kuumen-- Älä käytä haaroituspistorasioita tai jatkonus liedellä saattaa aiheuttaa vaaratilanjohtoja.
teen, josta voi seurata tulipalo. ÄLÄ KOS-- Älä vedä laitteen virtajohdosta.
KAAN yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan
-- Kun asennus on tehty, sähköosat eivät saa
katkaise virta laitteesta ja peitä liekit
olla käyttäjän ulottuvilla.
esimerkiksi kannella tai sammutuspeitteel-- Laite on tarkoitettu ainoastaan ruoanvallä.
mistukseen kotitaloudessa. Mikä tahansa
Tulipalon vaara: älä säilytä tavaroita keittomuu käyttö on kiellettyä (esimerkiksi
pinnoilla.
huoneiden lämmittäminen). Valmistaja ei
Älä käytä höyrypesuria.
ole vastuussa asiattomasta käytöstä tai
Lieden pinnalle ei tule asettaa metalliesivääristä asetuksista aiheutuvista vahinneitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita
goista.
tai kansia, koska ne voivat kuumeta.

TYYPPI PLEVP 220-240/380-415V~ 2N 50/60HZ 2.9 KW
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Lue nämä ohjeet huolellisesti ja säilytä ne myöhempää käyttöä varten, jotta saavutat laitteella parhaat
tulokset.
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ENNEN LIESITASON KÄYTTÖÖNOTTOA

VIANETSINTÄOPAS

Liesitaso ei toimi:
-- Tarkista, että sähköverkossa ei ole sähkökatkosta.
-- Sammuta keittotaso ja kytke se uudelleen päälle
nähdäksesi onko vika poistunut.
-- Tarkista, ettei säädin ole asennossa 0.
Käännä virtakytkin asentoon Off muutaman minuutin
ajaksi ja sitten takaisin asentoon On.

Ennen käyttöä poista
• keittotasoon kiinnitetyt tarrat.
• pahvisuojukset ja suojamuovit.
• Tarkista, ettei keittotaso ole vahingoittunut kuljetuksen
aikana. Jos et ole varma asiasta, ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Ennen kuin otat yhteyden huoltoon:
• Tarkista, voitko ratkaista ongelman itse luvussa
Vianetsintäopas annettujen ohjeiden avulla.
Jos vika ei ole korjautunut yllä mainittujen tarkistusten
jälkeen, ota yhteyttä lähimpään huoltopalveluun.
Anna seuraavat tiedot:
• vian laatu
• liesitason tyyppi ja malli,
• huoltonumero (numero, joka näkyy arvokilvessä
liesitason alla sanan SERVICE jälkeen). Huoltonumero on
merkitty myös takuukorttiin,
• täydellinen osoitteesi
• puhelin- ja suuntanumerosi.
Jos tarvitaan korjauksia, ota yhteys valtuutettuun
huoltopalveluun (näin voit olla varma, että korjauksessa
käytetään alkuperäisiä varaosia ja korjaukset tehdään oikein).
Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa vaarantaa tuotteen
turvallisuuden ja laadun.

ASENNUS
Suositukset
Tärkeää: Kytke keittotaso irti verkkovirrasta ennen
minkään asennus- tai huoltotoimenpiteen suorittamista.
• Sähköliitännät on tehtävä valmiiksi, ennen kuin laite
kytketään verkkovirtaan.
• Asennuksen saa suorittaa ainoastaan pätevä teknikko
valmistajan ohjeiden ja paikallisten voimassa olevien
määräysten mukaisesti.
• Poista keittotaso pakkauksestaan ja tarkista, ettei laite ole
vaurioitunut kuljetuksen aikana. Jos et ole varma, ota
yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään
huoltopisteeseen
Kalusteen valmistelu
• Leikkaa työtasoon aukko keittotason mittojen mukaisesti
ennen asennusta. Poista huolellisesti kaikki sahausjätteet,
jotka voivat haitata keittotason upottamista.
• Keittotaso on asennettava työtasoon, jonka paksuus on
vähintään 30 mm ja enintään 50 mm.
• Aseta välikappale vähintään 20 mm:n etäisyydelle
keittotason alareunasta, jotta käyttäjä ei voi koskea siihen.
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Aseta kaapeli vedonpoistajaan ja liitä johdot
liitinalustaan.
Sulje liitinalustan kansi.
Kun olet kytkenyt sähköliitännän, asenna liesitaso
työtasoon ja kiinnitä se kiinnitysjousiin kuvan 1
mukaisesti.

VALTUUTETTU HUOLTOLIIKE

Tärkeää: Älä käytä korkeapaine- tai höyrypesuria
• Puhdista lämpimällä vedellä ja/tai neutraalilla
pesuaineella. Huuhtele ja kuivaa lieden pinta pehmeällä
kangas- tai nahkaliinalla.
• Ruostumattomaan teräspintaan voi tulla läikkiä tai se voi
syöpyä, jos se altistuu pitkäaikaisesti hankaaville tyynyille
tai klooria (tai sen osia), ammoniakkia tai hyvin happamia
aineita sisältäville puhdistusaineille. Lue
puhdistusaineen tuotetiedot ennen ensimmäistä
käyttökertaa aineen sopivuuden varmistamiseksi.
• Vältä pitkäaikaista kosketusta happamien tai emäksisten
aineiden, kuten etikan, sinapin, suolan, sokerin tai
sitruunamehun kanssa.
• Poista keittotasolle roiskunut ruoka, kuten vesi, kastike
tai kahvi heti.
• Älä käytä hankausaineita tai hankaavia sieniä.
• Älä käytä höyrypesuria.
• Älä käytä tulenarkoja aineita.
• Emali- ja lasiosat puhdistetaan lämpimällä vedellä ja/tai
neutraalilla pesuaineella.
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Liesitason liittäminen sähköverkkoon
Huomaa: keltainen / vihreä maattojohto on liitettävä ruuviin,
jossa on merkintä .
Jos syöttöjohtoa ei ole jo liitetty:
• Kuori johdon ulkovaippaa noin 70 mm.
• Kuori sitten sisäeristettä noin 10 mm.
• Avaa liitinalusta painamalla sivupidikkeitä sisään
työkalun avulla.

•

Jos keittotason alle sijoitetaan uuni, varmista, että se on
Whirlpoolin valmistama ja että siinä on
jäähdytysjärjestelmä.
• Keittotason ja uunin välissä ei saa olla mitään (esimerkiksi
johtoja, eristysmateriaalia tms.).
• Viereisen kaapin on oltava vähintään 100 mm:n
etäisyydellä keittotason reunasta.
• Leikkaa työtasoon ohjeiden mukaisten mittojen kokoinen
aukko.
• On suositeltavaa tiivistää työtason sisäreuna puuliimalla
tai silikonilla.
• Jos keittotasoon kuuluvaa tiivistettä ei ole asennettu
valmiiksi, kiinnitä se paikalleen puhdistettuasi
tartuntapinnan huolellisesti.
Keraaminen keittotaso
Tärkeää: poista kaikki suojakalvot ennen keittotason
asentamista.
Tarkista, että työtasoon keittotasoa varten tehty aukko on
piirustusten mittojen mukainen toleranssit huomioiden.
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Ekosuunnittelua koskevat vakuutus
Tämä laite täyttää asetuksen 66/2014
ekosuunnitteluvaatimukset eurooppalaisen standardin EN
60350-2 mukaisesti.

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Pakkausmateriaalien hävittäminen:
• Kaikki pakkausmateriaalit ovat täysin kierrätyskelpoisia,
mistä on merkkinä kierrätystä tarkoittava symboli
.
• Älä jätä pakkausmateriaaleja luontoon tai
kotitalousjätteiden sekaan vaan hävitä ne paikallisten
viranomaisten määräysten mukaisesti.
Käytettyjen kodinkoneiden hävittäminen
• Tämä laite on merkitty sähkö- ja
elektroniikkalaiteromudirektiivin 2012/19/EU (WEEEdirektiivi) mukaisesti. Varmistamalla, että tuote
poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voit auttaa
estämään sellaisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita
voisi aiheutua jätteiden asiattomasta käsittelystä.
Symboli
tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa,
ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteiden mukana.
Sen sijaan tuote on toimitettava sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden keräys- ja kierrätyspisteeseen.
Hävitä laite paikallisten jätehuoltomääräysten
mukaisesti.
Lisätietoja tuotteen käsittelystä, talteenotosta ja
kierrätyksestä saa kaupungin- tai kunnanvirastosta,
paikallisesta jätehuoltoliikkeestä tai liikkeestä, josta tuote
on ostettu
Energiansäästövinkkejä
• Käytä keittoastioita, joiden pohjan halkaisija on samaa
kokoa tai hieman suurempi kuin keittovyöhykkeet.
• Käytä vain tasapohjaisia kattiloita ja pannuja.
• Sulje keittoastiat kansilla kypsennyksen ajaksi
mahdollisuuksien mukaan.
• Keitä vihannekset, perunat jne. pienessä vesimäärässä
keittämisajan lyhentämiseksi.
• Painekattilan avulla voidaan säästää jopa enemmän
energiaa ja aikaa.

