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TURVATOIMET 

• Lukemalla käyttöohjeen ennen keittotason käyttöönottoa vältyt 
vahingoittamasta itseäsi ja 
keittotasoa. 

• Laita tämä käyttöohje talteen myöhempää tarvetta varten. Jos 
keittotaso luovutetaan tai myydään toiselle omistajalle, käyttöohjeen 
on seurattava sen mukana. 

• Ennen keittotason käyttöönottoa poista kaikki pakkausmateriaali ja 
varmista, ettei keittotaso ole vahingoittunut. Mikäli keittotaso on 
vahingoittunut tai sen epäillään olevan vahingoittunut, kutsu paikalle 
valtuutettu huoltoasentaja. Vahingoittunutta keittotasoa EI saa ottaa 
käyttöön. 
Ilmoita vahingosta välittömästi tuotteen ostopaikkaan. 

• Keittotaso on tarkoitettu vain ruoanlaittoon kotitalouksissa. 
Muunlainen käyttö on kiellettyä ja voi aiheuttaa vaaratilanteita. 
Valmistajaa/maahantuojaa ei voida pitää vastuussa vääränlaisesta 
käytöstä tai hoidosta aiheutuneista vaurioista. 

• Keittotason saa asentaa ja kytkeä vain valtuutettu huoltoasentaja. 
Virheellinen asennus saattaa vaarantaa käyttäjän turvallisuuden. 
Valmistaja tai maahantuoja ei tällöin ole vastuussa tapahtuneesta. 

• Keittotaso on asennettava voimassa olevien lakien ja säännösten 
mukaan. 

• Älä koskaan yritä itse korjata viallista keittotasoa. Korjauksia saa 
tehdä vain valtuutettu 
huoltoasentaja. Virheelliset korjaustoimet saattavat vaarantaa 
käyttäjän turvallisuuden. Valmistaja tai maahantuoja ei tällöin ole 
vastuussa tapahtuneesta. 

• Älä koskaan kisko johdosta, kun irrotat pistokkeen pistorasiasta. 

• Älä koskaan anna lasten leikkiä keittotasolla tai käyttää sitä muuten 
kuin aikuisen valvonnassa. 

• Muista, että keittoalue on kuuma paitsi käytössä myös jonkin aikaa 
sammutuksen jälkeen. Pidä sen vuoksi aina silmällä keittoalueella 
olevaa kuumaa öljyä/rasvaa sisältävää keittoastiaa. 

• Älä käytä laitetta ulkoisen ajastimen tai erillisen kaukosäätimen 
kanssa 

• Valvo keittotasoa koko ajan, kun käytät ruoanlaitossa rasvaa tai öljyä. 



4 

• Roiskunut rasva tai öljy voi syttyä palamaan ja sytyttää samalla myös 
liesituulettimen. Tulipalon vaara! 

• Jos rasva tai öljy syttyy palamaan, älä koskaan yritä sammuttaa tulta 
vedellä vaan tukahduta se kankaalla tai vaahtosammuttimella. 

• Keittotasossa on vahva lasikeraaminen pinta, joka voi kuitenkin 
rikkoutua, jos sen päälle putoaa esimerkiksi teräviä esineitä. Jos 
keittotasossa on halkeamia tai muita vaurioita, katkaise siitä virta ja 
kutsu paikalle huoltoasentaja. 

• Iduktiokeittotason alle asennettavassa uunissa on oltava 
jäähdytyspuhallin. 

• Jos keittotaso asennetaan pyrolyysitoiminnolla varustetun uunin 
päälle, tasoa ei saa käyttää 
pyrolyysipuhdistuksen aikana. 

• Jos keittotaso asennetaan laatikon päälle, laatikossa ei saa säilyttää 
tulenarkoja aineita, esim. suihkepulloja. 

• Keittotasoa ei saa asentaa astianpesu- tai pesukoneen, 
kuivausrummun tai jääkaapin/pakastimen päälle, koska tasosta 
säteilevä lämpö saattaa vahingoittaa muita laitteita. 

• Keittotasoa saa käyttää vain paikalleen asennettuna, jolloin sen virtaa 
johtavat osat eivät ole näkyvillä. 

• Käytä ainoastaan tasa- ja paksupohjaisia keittoastioita. Jos 
keittoastiassa on hiomaton tai 
naarmuuntunut pohja, se voi naarmuttaa keittotasoa. Varmista myös, 
että keittoastian pohja on puhdas. Jopa hyvin pienet likahiukkaset 
voivat naarmuttaa keittotasoa. 

• Älä koskaan aseta kuumaa keittoastiaa suoraan toimintonäppäinten 
päälle, koska näppäinten alla oleva ekektroniikka saattaa tällöin 
vahingoittua. 

• Älä liekitä ruokaa suoraan liesituulettimen alla, koska liekit voivat 
sytyttää tuulettimen rasvasuodattimen palamaan. 

• Varo, etteivät muiden kodinkoneiden johdot osu lämpimään 
keittoalueeseen tai jää puristuksiin kuuman uuniluukun väliin. 

• Älä koskaan lämmitä keittoalueella ruokaa suljetuissa astioissa (esim. 
säilykepurkeissa), ne saattavat räjähtää. 

• VAROITUS: Palovaara: Älä käytä levyä säilytykseen. 
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•  Älä koskaan säilytä keittotason päällä esimerkiksi metalliesineitä. 
Päällä olevan keittoalueen lämpö tai sammutetun keittoalueen 
jälkilämpö saattaa kuumentaa/sulattaa esineen tai sytyttää sen 
palamaan. 

• Älä koskaan käynnistä keittoaluetta, jolla ei ole keittoastiaa. Älä 
myöskään aseta tyhjää keittoastiaa keittoalueelle sen ollessa päällä. 

• Varo, ettei lämpimälle keittotasolle joudu, muovia, alumiinifoliota tai 
kiinteää tai nestemäistä 
sokeria. Nämä aineet sulavat ja tarttuvat kiinni keittotasoon ja 
saattavat jäähtyessään aiheuttaa siihen naarmuja tai halkeamia. 
Mikäli näitä aineita kuitenkin joutuu keittotasolle, sammuta keittotaso 
ja poista sokeri, muovi tai alumiinifolio keittotasosta sen ollessa yhä 
lämmin. Käytä tähän tarkoitukseen lasikaavinta. 

• Varo polttamasta itseäsi koskiessasi kuumaan keittotasoon. 

• Jos keittotaso vaurioituu tai siihen tulee halkeamia, katkaise heti virta 
ja ota yhteys huoltoasentajaan. 

• Sammuta keittotason virta aina ennen sen puhdistusta ja huoltoa. 

• Älä käytä puhdistukseen koskaan voimakkaita puhdistusaineita tai 
hankaavia aineita, kuten esim. grillin- ja uuninpuhdistusaineita, 
tahran- tai ruosteenpoistoaineita tai karkeaa sientä. 

• Älä koskaan puhdista keittotasoa höyrykäyttöisillä puhdistuslaitteilla. 
Painehöyry saattaa vahingoittaa pintaa ja keittotason sähköä johtavia 
osia pysyvästi. Valmistajaa/maahantuojaa ei voida tällöin pitää 
vastuussa tapahtuneesta. 

• Älä säilytä magneetilla varustettuja esineitä, kuten luottokortteja, 
taskulaskimia tai levykkeitä päällä olevan keittotason lähellä, koska 
esineet saattavat vaurioitua. 

• Sydämentahdistinta käyttävien henkilöiden on syytä muistaa, että 
päällä olevan induktiokeittotason välittömään läheisyyteen 
muodostuva magneettikenttä saattaa vaikuttaa tahdistimen 
toimintaan. Epäselvissä tapauksissa on kysyttävä neuvoa lääkäriltä. 

• Sähkömagneettisille kentille altistumista voidaan välttää asettamalla 
keittoastia aina keittoalueen keskelle. 

• Kun poistat keittotason käytöstä, katkaise kaikki johdot aivan tason 
vierestä, jotteivät ne voi aiheuttaa vaaratilanteita lapsille. Varmista 
keittotason ympäristöystävällinen hävittäminen 
palauttamalla se hyväksytylle kierrätysasemalle. Muista myös, että 
tuotteen joitakin osia voidaan ehkä käyttää uudelleen. 
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• Älä KOSKAAN sammuta paloa vedellä. Sammuta sen sijaan levy ja 
tukahduta palo esim. kattilan kannella tai palopeitteellä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TUOTTEEN TAKUU RAUKEAA, JOS SILLÄ 
KÄYTETÄÄN HUONOLAATUISIA KEITTOASTIOITA TAI 

MAGNEETTISOVITINTA (KÄYTETTÄESSÄ 
MAGNETISOIMATTOMIA KATTILOITA). 

SYYNÄ TÄHÄN ON SE, ETTÄ NÄMÄ TUOTTEET 
VAHINGOITTAVAT KEITTOTASON ELEKTRONISIA 

OSIA JA LASIA. 
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KEITTOTASON KUVAUS 

Tekniset tiedot 

Volttia WIP95FACD 

Kokonaisteho 11100 W 
Keittotason energiankulutus, 
ECkeittotaso** 

179,6 Wh/kg 

Keittoalue 870 x 385mm 
Minimitat sopivill kattiloille Ø 100mm 
Normaali * 2600 W 
Booster* 3650 W 
  
Vakiokeittoastioiden luokka ** A (Ø 150mm) 
Energiankulutus ECcw** 195,2 Wh/kg 
  
Vakiokeittoastioiden luokka ** B (Ø 180mm) 
Energiankulutus ECcw** 190,4 Wh/kg 
  
Vakiokeittoastioiden luokka ** C (Ø 210mm) x2 
Energiankulutus ECcw** 174,4 Wh/kg 
  
Vakiokeittoastioiden luokka ** D (Ø 240mm) 
Energiankulutus ECcw** 163,6 Wh/kg 

        * Ilmoitettu teho saattaa vaihdella keittoastian koon ja materiaalin mukaan 
**Laskettu käyttäen suorituskyvyn mittaus menetelmää (EN 60350-2). 

 

Ruoanvalmistusalue  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohjauspaneeli Päälle/pois Ruoanvalmistusalue 
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Keittoalue x3 

 
 

Ohjauspaneeli 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Valikko Tauko 

Minuuttikello 

Näppäinlukko 

Kellonaika 

Näyttö - 
lämpöaste 

Keittoastioiden 
sijoittelu (koko 

mukautuu 
automaattisesti 

keittoastian 
pohjan 

halkaisijaan) 
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KEITTOTASON KÄYTTÖ  

Näyttö  

 
Näyttö Merkitys     Toiminto 
0  Nolla      Keittoalue on aktivoitu. 
1…9  Lämpöaste     Valitse lämpöaste. 

  Virheilmoitus, keittoastia   Epäsopiva tai puuttuva keittoastia. 
E  Virheilmoitus     Elektroniikkavirhe. 
H  Jälkilämpö     Keittoalue on yhä kuuma. 
B  Booster     Boostertoiminto on aktivoitu. 

  Lukko      Ohjauspaneeli on lukittu. 
 Keep warm, Sulatus-/Kiehutustoiminto Noin 44, 70 ja 94 °C lämpötilaa ylläpidetään. 

II  Tauko      Taukotoiminto on aktivoitu. 
 

Näyttö, keittoastia 

Keittoastioille on kolme erilaista symbolia, keittoastian koosta riippuen (small, medium, large). 
 

 
 
Symbolin väri indikoi valittua lämpöastetta : 

• Harmaa Pois päältä / keittoastia on nostettu pois 

• Sininen Lämpöaste: 0 

• Violetti Lämpöaste: 1-3,5 

• Punainen Lämpöaste: 4-6,5 

• Oranssi Lämpöaste: 7-B (Boost) 
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ALOITUS JA KÄYTTÖ 

Ennen ensimmäistä käyttökertaa 

Puhdista taso kostealla rätillä ja kuivaa se huolellisesti. Älä käytä pesuainetta keittotason 
puhdistamiseen, sillä se saattaa aiheuttaa sinisiä värimuutoksia lasiin. 
 

Induktioperiaate 

Ruoanvalmistusalueen alla on induktiokäämejä. Kun keittoalue laitetaan päälle, käämit tuottavat 
magneettikentän, joka sitten tuottaa (indusoi) induktiovirtoja keittoastiaan, jonka pohja on 
magnetoituvaa materiaalia. Näin keittoastian pohja lämpenee, mutta keittoalue lämpenee ainoastaan 
epäsuorasti keittoastian tuottaman lämmön kautta. 
Huomaa: Kaikki kattilat ja pannut eivät sovi induktiokeittotasolle. 

• Sopivat keittoastiat: ainoastaan kattiloita ja pannuja, joiden pohja on magnetisoituvaa 
materiaalia, voidaan käyttää (ruostumaton teräs, emaloitu teräs, valurauta). 

• Epäsopivat keittoastiat: alumiini, ruostumaton teräs ja kupari ilman magnetisoituvaa pohjaa, 
keittoastiat jotka on valmistettu lasista, keramiikasta tai kivestä. 

Induktioalue mukautuu automaattisesti keittoastian kokoon. Keittoastia, jonka pohja on liian pieni, ei 
toimi. Jos keittoastia on epäsopiva, ei se tule näkyviin näytöllä. 
 

Ilmanvaihto 

Jäähdytys on täysin automaattinen. Jäähdytyspuhallin varmistaa, ettei keittotaso ylikuumene. 
Jäähdytyspuhallin käynnistyy ja sammuu automaattisesti tarpeen mukaan. 
 

Touch-ohjaus 

Induktiotasosi on varustettu ohjauspaneelilla, jossa on TFT-näyttö. Koskettamalla kevyesti symbolia, 
aktivoit kyseisen toiminnon. Kun laite rekisteröi valintasi, seuraa äänimerkki, kontrollivalo syttyy tai 
näytöllä näkyy numero. Huomaa: paina vain yhtä painiketta kerrallaan. 
 
VAROITUS: ÄLÄ KOSKAAN LASKE KEITTOASTIOITA OHJAUSPANEELIN PÄÄLLE.  
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Lämpöasteen asetus “SLIDERIN” avulla”  

Valitaksesi lämpöasteen, vedä sormeasi sliderin yli. Vaihtoehtoisesti voit valita suoraan toivomasi 
lämpöasteen (Direct access). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Käyttöohje 

Aseta keittoastia keittotasolle, ja valitse toivottu lämpöaste näytön alareunasta sliderin avulla.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Keittotason sytytys/sammutus: 
 
Mitä haluat    Ohjauspaneeli   Näyttö 
Sytyttää    Paina [  ]    Aloitusnäyttö 
Sammuttaa    Paina [  ]    Kellon aika tai [ H ] 
 

Lämpöasteen valinta “SLIDERIN” avulla 

“SLIDER“ Direct access 

Lämpöasteen valinta 
“SLIDERIN” avulla 

Ajastin 

Keep 
warm 

Sulatus 
Kiehutus 
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• Ruoanvalmistuksen aloitus/lopetus: 
 
Mitä haluat    Ohjauspaneeli   Näyttö  
Asettaa keittoastian   Aluesymbolin valinta  [ 0 ] 
Valita lämpöasteen   Vedä slideria oikealle tai  

vasemmalle    [ 0 ]:sta [ B ]:hen 
 

        
 
Mitä haluat    Ohjauspaneeli   Näyttö  
Lopettaa ruoanvalmistuksen Vedä slider [0]:an tai  

tuplaklikkaa aluesymbolia  [ 0 ] tai [ H ] 
 

                                 
 
Jos valintaa ei tehdä 20 sekuntiin, elektroniikka palaa automaattisesti aloitusnäyttöön. 
 
 

• Lämpöaste: 
 
Hallitaksesi ruoanvalmistusta ihanteellisella tavalla, on keittotaso varustettu 17 lämpöasteella. Heti, 
kun keittotaso rekisteröi keittoastian, kokonaiset luvut tulevat näkyviin slideriin. Kun slider aktivoidaan, 
näytetään jokaisen luvun välissä piste, joka merkitsee lämpöasteita kokonaisten lukujen välissä (1,5; 
2,5; 3,5; 4,5 jne.). 
 

      
 

Puutteellisen/ epäsopivan keittoastian automaattinen rekisteröinti 

Tämän toiminnon avulla varmistetaan ihanteellinen turvallisuus. Seuraavissa tilanteissa induktio ei 
toimi:  

• Jos keittoalueelle ei ole asetettu keittoastiaa. 
 

• Jos keittoastia ei sovi induktiotasolle. 
Siksi lämpöasetta ei voida valita, ja näyttö näyttää:.  
  
 
Painamalla symbolia saat esille informaatioviestin.  
Tämä viesti kertoo, että valittu keittoastia on epäsopiva, ja sinun on valittava toinen keittoastia.  
 

• Jos keittoastia siirretään tasolta, induktio sammuu. Näyttö näyttää harmaan symbolin. Heti, kun 
keittoastia lasketaan takaisin keittotasolle, symboli vaihtaa taas väriä, ja valmistus jatkuu 
valitulla lämpöasteella.  
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Keittoastian siirtäminen / Valitun lämpöasteen säilyttäminen 

Tämän toiminnon avulla keittoastioita voi siirtää mihin tahansa ruoanvalmistusalueen sisällä. Valittu 
lämpöaste seuraa automaattisesti mukana. 
 
On tärkeää, että siirrät vain yhtä keittoastiaa kerrallaan.  
Jos yrität siirtää useampaa keittoastiaa, aiheutuu keittotasolla häiriö: 

• Yksi tai useampi keittoastia katoaa näkyvistä. 

• Keittoastiaa näkyy väärällä paikalla keittotasolla.  

• Näyttö antaa virhekoodin. 
 
Välttääksesi naarmuja lasipinnalla, suosittelemme, että keittoastiat nostetaan paikoilleen 
keittotasolla!  
 

Jälkilämpöindikaattorit 

Keittotaso on edelleen lämmin loppuneen ruoanvalmistuksen jälkeen. Tätä indikoi näytöllä näkyvä [H]. 
[H]-symboli sammuu automaattisesti, kun alue on viilentynyt tarpeeksi, ja on turvallinen kosketukselle. 
Älä koske aluetta, tai aseta alueelle lämmölle herkkiä esineitä niin kauan, kun symboli näkyy näytöllä.  
Palovamman ja tulipalon vaara. Huomaa, että lapset eivät huomaa jälkilämpöindikaattoria, joka 
merkitsee kuumaa aluetta. Vahdi siksi lapsia keittotason läheisyydessä niin kauan, kun 
jälkilämpöindikaattori on päällä.  
 

                                     
 

Boostertoiminto 

Boostertoiminto  [B] antaa ekstralämpöä valitulle keittoastialle.  
Tämän toiminnon ollessa aktivoituna, keittoalue työskentelee ekstrateholla 10 minuutin ajan.  
Booster on ihanteellinen nopeaa kiehauttamista varten.  
 

• Boostertoiminto päälle/pois: 
 
Mitä haluat    Ohjauspaneeli    Näyttö  
Aseta keittoastia   Valitse aluesymboli    [ 0 ] 
Aloita boostertoiminto  Vedä slider [B]:hen    [ B ] 
Lopeta boostertoiminto  Vedä slider toivotulle lämpöasteelle [ 9 ] —> [ 0 ] 
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• Power management: 
 
Power management-toiminto estää järjestelmän ylikuormittumisen. 
Power management-toiminto priorisoi siten, että keittotaso, jonka 
lämpötilaa on nostetty viimeksi, pidetään valitulla lämpöasteella. 
Toisen keittoastian, joka on sijoitettu samalle keittoalueelle, 
lämpöastetta lasketaan, jos teho yhteensä ylittää 3,7 kW. Tässä 
tapauksessa kuulet äänimerkin, ja lämpöaste lasketaan  
korkeimmalle mahdolliselle asteelle:  
 
Valittu lämpöaste keittoalueella Valittu lämpöaste toisella alueella (esim. 9)  
[B] syttyy    [9] lasketaan [6] tai [8], riippuen keittoastian tyypistä 

 

Ajastintoiminto 

Ajastintoiminnolla voidaan  asettaa valmistusaika. Ajastinta voi käyttää samaan aikaan ja yksittäin 
kaikilla alueilla (0-9 tuntiin ja 59 minuuttiin). 
 

• Valmistusajan asetus ja muuttaminen: 
 
Esim. 1 tunti 20 minuuttia lämpöaste 2: 

Mitä haluat    Ohjauspaneeli    Näyttö  
Aseta keittoastia   Valitse aluesymboli    [ 0 ]  
Valitse lämpöaste   Vedä slider [2]:n    [ 2 ] 
Valitse “Ajastin”   Paina [  ] aluesymbolin vieressä [ 00:00 ] 
Aseta minuutit   Rullaa [20] asti    [ 00:20 ] 
Aseta tunnit    Rullaa [01] asti    [ 01:20 ] 
Vahvista asetus   Paina [  ] vahvistaaksesi valinnan  [ 01:20 ] näytetään näytöllä,  

ja ajastin on asetettu 
 

                             
 
Valmistusaika on vahvistettu, ja valmistus aloitetaan.  
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• Peru valmistusaika: 
 
Esim. 1 tunti ja 5 minuuttia lämpöaste 2:lla: 

Mitä haluat    Ohjauspaneeli   Näyttö  
Aseta keittoastia   Valitse aluesymboli   [ 2 ]  
Valitse “Timer”   Paina [  ] aluesymbolin  

vieressä    [ 01:05 ] 
Valitse tuntia    Rullaa [00] asti   [ 00:05 ] 
Valitse minuuttia   Rullaa [00] asti   [ 00:00 ] 
Tai valitse “Reset”   Paina [  ]    [ 00:00 ] 
Vahvista asetus   Paina [  ] vahvistaaksesi  

valinnan    Timeren stopper, og tilberedningen  
fortsætter 

             
 

• Automaattinen lopetus loppuneen valmistusajan jälkeen: 
 
Loppuneen valmistusajan jälkeen [00:00] vilkkuu näytöllä, ja kuulet äänimerkin. Paina [00:00] 
lopettaaksesi äänimerkin ja vilkkuvan merkin.  
Äänimerkki loppuu automaattisesti 30 sekunnin jälkeen. 
 

 
 

• Minuuttikello: 
 
Esim. 45 minuuttia: 
 
Mitä haluat    Ohjauspaneeli    Näyttö  
Laita keittotaso päälle  Paina [  ]     Aloitusnäyttö 
Valitse “Minuuttikello”  Paina [  ]      [ 00:00 ] 
Aseta minuutit   Rullaa [ 45 ] asti    [ 00:45 ] 
Vahvista asetus   Paina [  ] vahvistaaksesi valinnan [ 00:45 ] näkyy näytön  

alareunassa, ja minuuttikello  
lähtee käyntiin 

                   
 
Ajan loppuessa, [00:00] vilkkuu näytöllä ja kuulet äänimerkin.  
Paina [00:00] lopettaaksesi äänimerkin ja vilkunnan. Keittotaso sammuu.    
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Taukotoiminto 

Jos sinulle tulee yllättäen tarve lähteä keittotason luota ruoanvalmistuksen aikana, mutta aiot jatkaa 
ruoanvalmistusta hetken kuluttua, voit käyttää “Taukotoimintoa”. Tämän toiminnon avulla voit laittaa 
keittotason tauolle. Lopettaessasi tauon, keittotason lämpöaste säilyy samana, kuin ennen taukoa. Jos 
tauko kestää yli 10 minuuttia, keittotaso sammuu automaattisesti.  
 

• Käynnistä/lopeta taukotoiminto: 
 

Mitä haluat    Ohjauspaneeli   Näyttö  
Aloittaa taukotoiminnon  Paina [ II ]     Näytön väri muuttuu harmaaksi ja 

[ ►] näytetään 
          Valmistus lopetetaan 
Lopettaa taukotoiminnon  Paina [ ►]    Aikaisemmat asetukset näytetään  

Näytöllä 
Ruoanvalmistus jatkuu 

 

             
 

“Keep Warm”/ Automaattinen kiehutus- ja ruoanvalmistussensori 

Tämän toiminnon avulla voit valita valmiiksisäädettyjä lämpötiloja. Näin voit estää ylikiehumisen ja 
pohjaanpalamisen.  
Keittotaso säilyttää automaattisesti lämpötila-asetuksen: 

o Sulatus (44°C) 
o Keep warm (70°C)  
o Kiehutus (94°C) 

 

• Aloita/ Lopeta “Keep Warm”/ Automaattinen kiehutus- ja ruoanvalmistussensori: 
 
Mitä haluat    Ohjauspaneeli   Näyttö  
Aseta keittoastia   Valitse aluesymboli [ 0 ] 
Valitse “Ohjelmat”   Paina [  ] aluesymbolin  

vieressä    Ohjelmavalikko näytetään 
Aloita sulatusohjelma  Paina [  ]    [  ] 
Aloita keep warm-ohjelma  Paina [  ]    [  ] 
Aloita kiehutusohjelma  Paina [  ]     [  ] 
Lopeta valittu ohjelma  Valitse aluesymboli ja vedä slider  

[0]:an, tai paina valittua ohjelmaa  
uudelleen valikossa, tai  
kaksoisklikkaa aluesymbolia [ 0 ] tai [ H ] 

 

                   
 
 
Tätä toimintoa voi käyttää  kaikilla keittoalueilla toisistaan riippumatta. Max. käyttöaika on 2 tuntia 
jatkuvassa käytössä.  
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Lukko 

Lukkopainikkeen aktivoiminen estää sen, että keittotaso sammutetaan vahingossa. Lukkopainikkeen 
käyttö suojaa myös virhepainalluksilta keittotason ollessa päällä, ja vahingoilta keittotasoa 
pyyhittäessä. Kaikki ohjauspaneelin painikkeet lukittuvat, paitsi päälle/pois-painike [  ]). 
 

• Keittotason lukitus: 
 
Mitä haluat    Ohjauspaneeli   Näyttö  
Käynnistä keittotaso  Paina päälle-/pois-painiketta [  ] [ 0 ] tai [ H ] 
Keittotaso lukitaan   Paina [  ]    [  ] näytetään näytöllä 
 

       
 
Keittotaso on lukittu, eikä asetuksia ole mahdollista muuttaa.  
Jos yrität muuttaa asetuksia, keittotaso kertoo sinulle, että se on lukittu. Kuulet äänimerkin, ja 
virheviesti näytetään näytön alareunassa. 
 
Jos keittotaso lukitaan ruoanvalmistuksen ollessa käynnissä, ruoanvalmistus jatkuu, mutta lämpötasoa 
jne. Ei voida muuttaa.  
 

• Keittotason lukitus avataan: 
 
Mitä haluat    Ohjauspaneeli   Näyttö  
Keittotason lukitus avataan Paina ja pidä [  ] alhaalla  

3 sekunnin ajan, kunnes  
animaatio symbolin ympärillä  
on valmis.    [  ] katoaa 

 

            
 
Keittotason lukitus on avattu. 
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Käyttöaika (lämpöaste) 

Jokainen lämpöaste on varustettu maksimaalisella jatkuvalla käyttöajalla. Valmistus lopetetaan 
automaattisesti tietyn ajan kuluessa, jos lämpöastetta ei ole muutettu. Tämä aika riipuu lämpöasteesta, 
ja näkyy alla olevassa taulukossa. 

Lämpöaste Max. jatkuva käyttöaika 

Keep warm 2 tuntia 

1 / 1.5 10 tuntia 

2 / 2.5 / 3 / 3.5 5 tuntia 

4 / 4.5 4 tuntia 

5 / 5.5 3 tuntia 

6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 2 tuntia 

9 1 tunti 

B 
10 minuuttia (vaihtaa 

automaattisesti lämpötila-aste 
9:n 10 minuutin kuluttua) 

 
Käyttäjävalikko 

Käyttäjävalikosta pääset seuraaviin toimintoihin:  

• Suosikit 

• Lapsilukko 

• Äänimerkki  

• Näytön kirkkaus 

• Kellonaika 

• Kieli 

• Tehdasasetukset 
 
Paina [  ] näytön etuosassa oikealla päästäksesi käyttäjävalikkoon.  
Liu’uta vasemmalle tai oikealle navigoidaksesi valikossa.  
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Suosikit 

Tämän toiminnon avulla voit tehdä muutoksia symbolivalikkoon näytön alaosassa.  
Voit valita, haluatko tauon, minuuttikellon ja lukitustoiminnon näkyviin symbolivalikossa.  
 

• Näin teet muutoksia symbolivalikkoon: 
 
Mitä haluat    Ohjauspaneeli   Näyttö  
Mene käyttäjävalikkoon  Paina [  ]    Toiminnot näytetään 
Mene suosikkeihin   Paina [  ]     Suosikit avataan 
Muuta symbolivalikkoa  Paina ei-toivottua ikonia,  

ja se poistuu alueelta  
Vahvista asetus   Paina [  ] for at bekræfte  

valget     Käyttäjävalikko 
 
Den nye symbolmenu vises i bunden af skærmen (under uret) under tilberedning. 
 

           
 

Lapsilukko 

Lapsilukon avulla estetään, että lapset käyttävät keittotasoa.  
 

• Lapsilukon aktivointi: 
 
Mitä haluat    Ohjauspaneeli   Näyttö  
Mene käyttäjävalikkoon  Paina [  ]     Toiminnot näytetään 
Valitse lapsilukko   Paina [  ]    Lapsilukkotoiminto avataan 
Aktivoi lapsilukko   Rullaa kohtaan “ON”  Lapsilukko on aktivoitu 
Vahvista asetus   Paina [  ] vahvistaaksesi  

valinnan    Käyttäjävalikko 
 

                
 
Aina, kun keittotaso käynnistetään, näytetään lapsilukkosymboli näytöllä.  
Paina symbolia 3 sekunnin ajan päästäksesi aloitusnäytölle. 
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• Lapsilukon poistaminen: 
 
Mitä haluat    Ohjauspaneeli   Näyttö  
Mene käyttäjävalikkoon  Paina [  ]    Toiminnot näytetään 
Valitse lapsilukko   Paina [  ]    Lapsilukkotoiminto avataan 
Poista lapsilukko   Rullaa kohtaan “OFF”  Lapsilukko on poistettu 
Vahvista asetus   Paina [  ] vahvistaaksesi  

valinnan    Käyttäjävalikko 
 
Lapsilukko on poistettu, ja aloitusnäyttö näytetään normaalisti, kun keittotaso käynnistetään.  

 

Äänimerkki 

Tämän toiminnon avulla muutat äänimerkin äänenvoimakkuutta.  
 

• Äänenvoimakkuuden muuttaminen: 
 
Mitä haluat    Ohjauspaneeli   Näyttö  
Mene käyttäjävalikkoon  Paina [  ]    Toiminnot näytetään 
Valitse äänimerkki   Paina [  ]    Äänimerkkitoiminto avataan 
 
Äänimerkkiä on mahdollista muuttaa:  

o Ilmoituksille (äänimerkki, asetusten vahvistaminen, jne. …) 
o Ajastimelle (äänimerkki päättyneen valmistusajan merkiksi) 

 
Äänenvoimakkuuden  Liu’uta slider toivotun    
Muuttaminen    äänenvoimakkuuden kohdalle Slider näyttää äänenvoimakkuuden 
Vahvista asetus   Paina [  ] vahvistaaksesi  

valinnan    Käyttäjävalikko 
 

             
 

Kirkkaus 

Tämän toiminnon avulla muutat näytön kirkkautta. 
 

• Kirkkauden muuttaminen: 
 
Mitä haluat    Ohjauspaneeli   Näyttö  
Mene käyttäjävalikkoon  Paina [  ]    Toiminnot näytetään 
Valitse kirkkaus   Paina [  ]    Kirkkaustoiminto avataan 
Kirkkauden muuttaminen  Liu’uta slider toivotun kirkkauden  

kohdalle    Slider näyttää näytön kirkkauden 
Vahvista asetus   Paina [  ] vahvistaaksesi  

valinnan    Käyttäjävalikko 
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Kellonaika 

Tämän toiminnon avulla voit muuttaa kellonaikaa, joka näkyy aloitusnäytöllä. 
 

• Kellonajan muuttaminen: 
 
Mitä haluat    Ohjauspaneeli   Näyttö  
Mene käyttäjävalikkoon  Paina [  ]    Toiminnot näytetään 
Mene kellonaikaan   Paina [  ]    Kellonaikatoiminto avataan 
Aseta kellonaika   Rullaa asettaaksesi tunnit ja  

minuutit    Kellonaika on asetettu 
Vahvista asetus   Paina [  ] vahvistaaksesi  

valinnan    Käyttäjävalikko 
 
Voit valita 24-tunnin ja 12-tunnin kellon väliltä.  
 

             
 

Kieli 

Tämän toiminnon avulla valitset toivotun kielen. 
 

• Kielen muuttaminen: 
 
Mitä haluat    Ohjauspaneeli   Näyttö  
Mene käyttäjävalikkoon  Paina [  ]    Toiminnot näytetään 
Mene kieliin    Paina [  ]    Kielitoiminto avataan 
Valitse kieli    Valitse toivottu kieli   Kieli on asetettu 
Vahvista asetus   Paina [  ] vahvistaaksesi  

valinnan    Käyttäjävalikko 
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Tehdasasetukset 

Tämän toiminnon avulla kaikki asetukset nollataan. 
 

• Nollaus: 
 
Mitä haluat    Ohjauspaneeli   Näyttö  
Mene käyttäjävalikkoon  Paina [  ]    Toiminnot näytetään 
Mene tehdasasetuksiin  Paina [  ]    Tehdasasetustoiminto avataan 
Nollaa kaikki asetukset  Paina [  ]    Tehdasasetukset palautetaan 
tai 
Peruuta nollaus   Paina [  ]    Tehdasasetustoiminto suljetaan 
 

      
 

HÄIRIÖTILANTEIDEN RATKAISU 

Ruoanvalmistuksen aikana voi syntyä häiriötiloja seuraavia asioita koskien:   

• Lämpötila 

• Sijoittelu 

• Käyttöliittymä/ Ohjauspaneeli 

• Keittoastian koko 

 

Lämpötaso 

Keittoastioiden sopimaton sijoittelu keittotasolle (saman induktiokäämin piiriin) johtaa häiriöön, jos 
lämpöasteissa on suuri ero.  
 

 
 
Turvallisuussyistä, keittoastia, jolla on matalin lämpötila (sininen- lämpötila-aste [1]), asetetaan 
etusijalle. Tämä tarkoittaa sitä, että induktiokäämi (valkoinen) lähettää vain sen lämmön, joka on 
asetettu kyseiselle keittoastialle (sininen). Toinen keittooastia (punainen- lämpöaste [8]) saa näin ollen 
vain saman verran lämpöä, kuin siniselle keittoastialle on asetettu. Siksi punaisen keittoastian 
lämpötaso pienenee. 
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• Esimerkki 1: 
Keittoastia, jolla on lämpötaso [8] siirretään induktiokäämille, jossa on jo keittoastia. 
 

         
 
Lämpötasohäiriö syntyy: 

o Sen keittoastian, joka siirretään, lämpötasoa madalletaan korkeimpaan mahdolliseen 
lämpötasoon, joka tässä tapauksessa on [3].  

o Näyttö näyttää alunperin valitun lämpötason [8] (merkattu punaisella), sekä korkeimman 
mahdollisen lämpötason [3] (merkattu valkoisella).  

o Aluesymbolin yläreunassa syttyy huutomerkki, joka indikoi häiriöt 
 

• Ratkaisuvaihtoehto 1: 
o Siirrä keittoastia 10 sekunnin kuluessa pois siltä induktiokäämiltä, joka aiheuttaa häiriön. 

Alunperin valittu lämpötila-aste [8] palautuu automaattisesti.  
o Hyväksy madaltunut lämpötila-aste. Häiriönäyttö katoaa 10 sekunnin päästä.  
o Säädä lämpötasojen erotusta.  

 

• Esimerkki 2: 
Keittoastia, jonka lämpötaso on [1], siirretään induktiokäämille, jolla on jo  keittoastia. 
 

         
 
Lämpötasohäiriö syntyy: 

o Turvallisuussyistä, keittoastia, jolla on matalin lämpötila asetetaan etusijalle. 
o Keittoastia, jonka lämpötaso on [8] madalletaan korkeimpaan mahdolliseen lämpötasoon, 

joka tässä tapauksessa on [3].  
o Aluesymbolin yläreunassa syttyy huutomerkki, joka indikoi häiriötä.  

 

• Ratkaisuvaihtoehto 2: 
o Siirrä keittoastia 10 sekunnin kuluessa pois siltä induktiokäämiltä, joka aiheuttaa häiriön. 

Alunperin valittu lämpötaso [8] palautuu automaattisesti.  
o Hyväksy madaltunut lämpötaso. Häiriönäyttö katoaa 10 sekunnin päästä.  
o Säädä lämpötila-asteiden eroa.  
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• Esimerkki 3: 
Keittoastia asetetaan induktiokäämille, jolla on jo keittoastia. 
 

 
 
Keittoastia, jonka lämpötaso on [9] saa lämpöä induktiokäämeiltä 2,4, 5 ja 7.  
Jos toinen keittoastia ilman lämpöastetta asetetaan induktiokäämi 3 ja 4 kohdalle, syntyy 
lämpötasohäiriö induktiokäämillä 4.  
Induktiokäämi 4 ei lämmitä keittoastiaa, jonka lämpötaso on [9], sillä samalle induktiokäämille on 
asetettu keittoastia, jonka lämpötaso on [0]. 
 

• Ratkaisuvaihtoehto 3: 
o Aseta lämpötaso keittoastialle, joka viimeiseksi asetettiin keittotasolle. 
o Siirrä keittoastia.  
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Sijoittelu 

Sijoitteluhäiriö syntyy, jos keittoastian sijoittelu on epäselvä.  
Tämä häiriö näytetään näytöllä. Nosta yhtä tai useampaa kattilaa/ pannua ratkaistaksesi ongelman.  
Keittoastia rekisteröidään uutena keittoastiana keittotasolla, ja kaikki asetukset nollaantuvat. 
 
Esimerkki: 
 

o 2 kattilaa/pannua asetetaan keittotasolle samanaikaisesti. 
o 2 kattilaa/pannua siirretään samanaikaisesti keittotasolta. 

 

Käyttöliittymä/ Ohjauspaneeli 

Näyttö ei näytä keittoastian oikeaa sijaintia keittotasolla. Siirrä keittoastiaa ratkaistaksesi häiriön.  
Voit nyt asettaa lämpötila-asteen.  
 
Voit asettaa max. 6 kattilaa/ pannua keittotasolle. 

 

Keittoastian koko 

Induktiokeittotaso rekisteröi keittoastian pohjan, kun sen halkaisija on yli 100 mm ja alle 145 mm. 
Keittoastioita, joiden pohjan halkaisija on pieni, ei voi käyttää kaikilla keittotason alueilla.  
Induktiokäämin on peitettävä min. 10%, jotta se voi lämmittää keittoastiaa.  
Jos keittoastia ei lämpene, on se siirrettävä eri kohtaan keittotasolla.  
 
Valitessasi aluetta, tämä harmaa aluesymboli näytetään näytöllä, ja huutomerkki syttyy aluesymbolin 
yläreunaan, jos keittoastia on liian pieni.  
Paina huutomerkkiä saadaksesi lisätietoja häiriöstä.  
 
Esimerkki: 
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KEITTOASTIAT JA SÄÄTÖALUEET 

Sopivat keittoastiat  

• Vain magnetisoivalla pohjalla varustetut padat ja kattilat (ruostumaton teräs, emaloitu 
teräs, valurauta). 

Sopimattomat keittoastiat 

• Alumiini- ja kupariastiat, joiden pohja ei ole magnetisoiva. 

• Lasiset, keraamiset ja kiviset keittoastiat. 

• Ruostumattomasta teräksestä valmistetut keittoastiat, joiden pohja ei ole magnetisoiva.  
 
Voit varmistaa keittoastian sopivuuden seuraavasti: 
Pidä magneettia vasten keittoastian pohjaa. Jos magneetti kiinnittyy pohjaan, astiaa voidaan 
käyttää induktioliedellä. 
Täytä astiaan hieman vettä ja aseta se sopivankokoiselle keittoalueelle. Kytke alue päälle ja 
valitse teho. Jos keittoastia ei ole sopiva, valitun tehon tilalle tulee näkyviin U-kirjain. 
 
Huomaa: jotkut keittoastiat saattavat aiheuttaa ääntä kun ne asetetaan induktioliedelle, mutta se on 
ihan normaalia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keittoastian halkaisija 

Keittoalue ei reagoi keittoastiaan, jonka halkaisija on suositettua pienempi. Suositeltu halkaisija 
vaihtelee eri alueilla. 
Parhaimman tuloksen saamiseksi keittoastia tulee sijoittaa keittoalueen keskelle.  
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Säätöalueet 

1- 2 Sulatus  
Lämmitys 

Kastikkeet, voi ja suklaa  
Valmisruoat 

2 - 3 Kiehutus hiljalleen  
Sulatus 

Riisi, vanukkaat, sokeri ja siirappi 
Vihannekset, kala ja pakasteet 

3 - 4 Höyrytys Vihannekset, kala ja liha 

4 - 5 Keittäminen kiehautuksen 
jälkeen 

Perunat, keitot, pastat ja tuoreet 
vihannekset 

6 - 7 Keittäminen  
Kiehutus hiljalleen 

Liha, maksa, kanamunat ja makkarat 
Gulassi 

7 - 8 Keittäminen ja paistaminen Perunat ja ohukaiset 

9 Paistaminen 
Kiehauttaminen 

Paistit ja munakkaat  
Vesi 

B Paistaminen 
Kiehauttaminen 

Paistit  
Suuren vesimäärän kiehauttaminen 

 

PUHDISTUS JA HUOLTO 

Varo, etteivät muovi-, alumiini- tai muut vastaavat esineet osu kuumaan keittoalueeseen. Jos 
näin pääsee käymään, poista tasoon tarttunut aine välittömästi lasikaapimella ja puhdista taso sen 
jälkeen erityisellä puhdistusaineella. Menettele samoin myös silloin, jos kuumalle 
keittoalueelle joutuu sokeria, marmeladia tai muita sokeria sisältäviä ruoka-aineita. 
Sekä keittoastian että keittoalueen on oltava aivan kuivia ennen käyttöä. 
Älä koskaan puhdista tasoa syövyttävällä tai hiovalla puhdistusaineella äläkä koskaan yritä irrottaa 
keittotasoon tarttunutta ruokaa veitsellä. 
Älä koskaan puhdista keittotasoa höyrykäyttöisillä puhdistuslaitteilla. Painehöyry saattaa 
vahingoittaa pintaa ja keittotason sähköä johtavia osia pysyvästi. Valmistajaa/maahantuojaa ei 
voida tällöin pitää vastuussa tapahtuneesta. 
Varo naarmuttamasta tason pintaa esimerkiksi rannerenkaalla, kellolla tai sormuksella. 
Keittotaso pysyy siistinä, kun se käsitellään säännöllisesti erityisellä puhdistusaineella, joka myös 
ehkäisee lian ja laikkujen muodostumista. Huuhtele taso käsittelyn jälkeen kylmällä vedellä ja kuivaa 
pinta huolellisesti. 
 

VIANETSINTÄ 

Keittotaso/ -alueet eivät käynnisty: 

• Keittotasoa ei ole kytketty 

• Sulake on palanut 

• Lukitustoiminto on aktivoitu 

• Näytöllä on vettä tai rasvaa 

• Näyttö on peitetty.  
Näyttö näyttää [  ]: 

• Alueella ei ole keittoastioita.  

• Keittoastia ei sovellu induktiokeittotasolle.  

• Keittoastian pohjan halkaisija on liian pieni. 
o Esimerkki: 
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Näytöllä lukee [ E ]: 

• Elektroniikkavirhe.  

• Katkaise virta keittotasosta ja kytke virta takaisin.  
Yksi tai useampi keittoalue sammuu niiden ollessa käytössä:  

• Turvajärjestelmä on aktivoitunut.  

• Olet unohtanut sammuttaa alueen/ alue on ollut päällä kauan.  

• Yksi tai useampi touch-painike on peitetty.  

• Keittoastia on tyhjä, ja pohja on ylikuumentunut.  

• Keittotaso on varustettu turvajärjestelmällä, joka laskee automaattisesti lämpötila-astetta 
estääkseen ylikuumenemisen.  

Jäähdytyspuhallin jatkaa keittotason sammuttamisen jälkeen:  

• Tämä on normaalia. Jäähdytyspuhallin suojaa elektronisia komponentteja.  

• Jäähdytyspuhallin lopettaa automaattisesti.  
Automaattinen valmistus ei ala: 

• Keittoalue on yhä lämmin [H].  

• Korkein lämpöaste on asetettu [9]:lle. 
Näytöllä lukee [  ]: 

• Lue osio: “Lukko”.  
Näytöllä lukee [  ] tai [  ] tai [  ]: 

• Lue osio: “Keep warm”/ Automaattinen keitto- ja ruoanvalmistussensori.  
Näytöllä lukee [ II ] tai [ ► ]: 

• Lue osio “Taukotoiminto”.  
Näytöllä lukee [ E8 ]: 

• Ilmanvaihtoaukko on tukkeutunut. Poista tukos.  
Näytöllä lukee [ Er21 ]: 

• Keittotaso on ylikuumentunut. Sammuta se. Anna keittotason jäähtyä, ja käynnistä uudelleen. 
Näytöllä lukee [ Er31 ]: 

• Keittotasoa ei ole kytketty. Tarkista kytkentä.  
Näytöllä lukee [ Er47 ]: 

• Keittotasoa ei ole kytketty. Tarkista kytkentä.  
Näytöllä lukee [ Er61 ]: 

• Keittotasoa ei ole kytketty. Tarkista kytkentä.  
Näytöllä lukee [ Er62 ]: 

• Keittoastia on sijoitettu epäselvästi. Siirrä keittoastia. 

 

Jos ongelma jatkuu edelleen, ota yhteys asiakaspalveluun. 

 

YMPÄRISTÖNSUOJELU 

• Pakkauksen materiaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätettäviä. 

• Sähkölaitteissa on kierrätettäviä mutta myös ympäristölle vahingollisia materiaaleja. Ne ovat 
kuitenkin välttämättömiä laitteen virheettömän toiminnan ja turvallisuuden vuoksi.   
 

 
 
 
 
 
 
 

• Älä hävitä laitetta kotitalousjätteen mukana. 

• Ota yhteys asuinpaikkakunnallasi toimivaan 
käytöstä poistettujen kodinkoneiden 
vastaanottopisteeseen. 
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ASENNUS 

Toimitukseen sisältyvä itseliimautuva tiivistelista kiinnitetään tason alareunaan. Taso asetetaan 
aukon keskelle.  Tiivistelista estää vettä ja kosteutta tunkeutumasta keittotason ja alustan väliin. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Etäisyys seinästä (taka- ja/tai sivuseinä) levylle tulee olla vähintään 50 mm. 

• Keittotason saa asentaa ja kytkeä vain valtuutettu huoltoasentaja. Keittotason alustan 
sekä sen sivuun ja taakse jäävien seinien tulee olla materiaalia, joka kestää jopa 100 °C:n 
lämpötiloja. 

• Jotkut keittotasojen valmistuksessa usein käytetyistä aineista eivät siedä kosteutta. Suojaa 
aukon reunat sen vuoksi erikoisliimalla. 

• Jos taso on pinnoitettu laminaatilla, sekä laminaatin että liiman tulee olla kuumuutta 
kestävää. 

• Jos keittotaso halutaan asentaa veneeseen, asennus on tehtävä asiantuntijoiden 
antamien ohjeiden mukaan. 

• Keittotasolla on Y-lämpöluokitus, jonka mukaan tason toisella puolella ja takana saa olla 
korkea kaappi, kun taas toisella puolella saa olla korkeintaan keittotason korkuinen kaappi. 

• Seinän (taka- ja/tai sivuseinän) ja keittotason väliin on jätettävä vähintään 50 mm:n rako. 

• Keittotason alapuolelle on jätettävä vähintään 2 cm:n rako, jotta ilma pääsee kiertämään 
kunnolla tason ympärillä. 

• Jos keittotason alapuolelle asennetaan laatikko, laatikossa ei saa missään olosuhteissa 
säilyttää tulenarkoja/syttyviä tavaroita. 

• Tarkista, ettei sähkökaapeli ole puristuksissa asennuksen jälkeen. 

• Keittotason ja liesituulettimen välisen etäisyyden tulee noudattaa liesituulettimen 
käyttöohjeessa mainittuja ohjeita. 

• VAROITUS: Käytä vain valmistajan hoitotuotteita, käyttöoppaassa valmistajan suosittelemia 
hoitotuotteita sekä tuotteen mukana tulleita hoitotuotteita. Sopimattomat puhditusaineet voivat 
aiheuttaa vahinkoa. 

 
 
 
 
 

 

 
Aukon mitat 

tasossa 
Keittotason lasipinta Aukko tasoliimausta varten 

Tyyppi Leveys Syvyys Leveys Syvyys Paksuus Leveys Syvyys Paksuus Säde 

WIP95FACD 900 490 950 520 4 956 526 4 8 

Poista tiivistelistan suojapaperi (3) ja 
kiinnitä lista (2) 2mm : n etäisyydelle 
lasin ulkoreunasta. 
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SÄHKÖASENNUS 

Keittotason saa kytkeä sähköverkkoon vain valtuutettu sähköasentaja. 
Virheellinen asennus saattaa vaarantaa käyttäjän turvallisuuden. Valmistaja tai maahantuoja ei 
tällöin ole vastuussa tapahtuneesta. 
Keittotaso on maadoitettava vahvavirtasäännösten mukaan. 
Valmistajaa/maahantuojaa ei voida pitää vastuussa puutteellisesta tai virheellisestä 
maadoituksesta aiheutuneista vaurioista. 
Keittotason lähellä on oltava moninapainen virrankatkaisin, jonka kosketinten välillä tulee olla 
vähintään 3 mm. 
Keittotasoa ei saa liittää sähköverkkoon jatkojohdon tai soittimen avulla. 
Johdon saa vaihtaa vain valtuutettu huoltoasentaja. 
Liitäntöjä koskevat tiedot löytyvät tyyppikilvestä. 

 
Tärkeää! 

• Laite tulee liittää 230 V~ 50/60 Hz. 

• Levy tulee suojata (maadoitus) tai vahvavirtasäännösten mukaan. 

• Levy tulee liittää alla olevan + liitäntäkaavion mukaan. 

• Liitäntärasia on keittolevyn alapuolella. Kansi avataan ruuvimeisselillä. Työnnä se aukkoon ja avaa 
kansi. 

 

Maa Verkkovirta Liitäntä 
Johdon 

halkaisija 
Johdon tyyppi Ampeeri 

DK-S-FIN 400V~ 50/60Hz 3 vaihetta + N 5 x 1.5 mm² 
H 05 VV - F 
H 05 RR - F 

16 A * 

DK-S-FIN 400V~ 50/60Hz 2 vaihetta + N 4 x 2.5 mm² 
H 05 VV - F 
H 05 RR - F 

25 A * 

DK-S-FIN 230V~ 50/60Hz 1 vaihetta + N 3 x 4 mm² 
H 05 VV - F 
H 05 RR - F 

40 A * 

NO 230V~ 50/60Hz 3 vaihetta 4 x 2,5 mm² 
H 05 VV - F 
H 05 RR - F 

25 A * 

NO 230V~ 50/60Hz 2 vaihetta 3 x 4 mm² 
H 05 VV - F 
H 05 RR - F 

40 A * 

( * ) Laskennassa on noudatettu standardia EN 60 335-2-6 
 
 

   

  
 

Tärkeää! Tarkista, että kaikki kaapelit on liitetty ja kiinnitetty oikein. 
 
 

Valmistaja / toimittaja ei ole vastuussa tuote- tai henkilövahingoista, jotka johtuvat 
viallisesta asennuksesta tai puutteellisesta maakontaktista.  



31 

TAKUU 

Uudelle laitteelle myönnetään 2 vuoden takuu. Se kattaa valmistus- ja materiaalivirheet ja on voimassa 
laitteen dokumentoidusta ostopäivästä lukien. Takuuseen sisältyvät tarvikkeet, työpalkka ja ajo. 
Huoltoapua pyydettäessä on mainittava laitteen nimi ja sarjanumero, jotka löytyvät laitteen 
tyyppikilvestä. 
Tyyppikilven tiedot on hyvä kirjoittaa käyttöohjeeseen. Tietojen avulla huoltoteknikon on myös 
helpompi löytää tarvittavat varaosat. 
 

Takuu ei päde, jos 
· vikoihin ja vaurioihin on syynä muu kuin valmistus- tai materiaalivirhe. 
· laitteessa on käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia. 
· asiaa tuntematon henkilö on asentanut laitteen tai korjannut sitä. 
· tämän käsikirjan käyttöohjeita ei ole noudatettu. 
· laitteen asennuksessa ei ole noudatettu annettuja ohjeita. 
 

Kuljetusvauriot 
Mahdollisista kuljetusvaurioista ON TEHTÄVÄ ilmoitus välittömästi, ja viimeistään 24 tunnin kuluessa 
laitteen vastaanottamisesta. Muussa tapauksessa asiakkaan vaatimukset voidaan hylätä. 
Kuljetusvaurio, joka todetaan jälleenmyyjän toimittaessa laitteen asiakkaalle, on ensisijaisesti 
asiakkaan ja jälleenmyyjän välinen asia. Mikäli asiakas itse huolehtii laitteen kuljetuksesta, 
laitetoimittaja ei ole velvoitettu korvaamaan mahdollisia kuljetusvaurioita. 
 

Turhat huoltokäynnit 
Jos osoittautuu, että olisit voinut itse korjata vian noudattamalla tämän käyttöohjeen neuvoja tai 
vaihtamalla sulakkeen, joudut maksamaan paikalle kutsumasi huoltoteknikon käynnin, koska takuu 
kattaa AINOASTAAN valmistusvirheet. 
 

Ammattikäyttö 
Ammattikäyttö tarkoittaa laitteen käyttöä muualla kuin yksityistaloudessa (ravintola, kahvio, ruokala 
jne.) tai laitteen vuokraamista yhden tai useamman henkilön käyttöön. Jos laite hankitaan 
ammattikäyttöön, sille EI MYÖNNETÄ takuuta, koska tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan 
normaaliin kotitalouskäyttöön. 
 
 

HUOLTO 

 
Piketa Oy 
PL 420 / Rautatienkatu 19 
33101 / 33100 Tampere 
FINLAND 
 
Phone +358 32333237 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

29829-0 


