
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



Topeltinduktsioonpliit UltraFlat 
Originaaljuhendi tõlge 

 
Topeltinduktsioonpliit UltraFlat 
Olulised ohutusjuhised 
LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE ALLES. 
 Seade ei ole mõeldud kasutamiseks alla 8-aastastele lastele ja vähese 

füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikute poolt, kui nende 
ohutuse eest vastutav isik neid ei juhenda või kui neid ei ole informeeritud 
seadme ohutust kasutamisest mõistmaks võimalikku ohtu. 

 Lapsed ei tohi seadmega mängida. 
 Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada täiskasvanu 

järelevalveta. 
 Hoidke seade ja juhe alla 8-aastaste laste käeulatusest kaugemal. 
 Kui juhe on kahjustatud, laske see vahetada professionaalil. Kahjustatud 

juhtmega või pistikuga seadme kasutamine on keelatud. 
 Ärge asetage seadmele metallesemeid, nt noad, kahvlid, lusikad ja kaaned, 

mis võivad kuumeneda.  

TÄHELEPANU: 
Kuum pind! Kui seade on sisselülitatud, läheb selle pind väga 
tuliseks. 

HOIATUS 
Kui seadme pind on mõranenud, lülitage seade elektrilöögi 
vältimiseks välja. 

TÄHELEPANU: 
Seadet ei tohi kasutada koos välise taimeri või kaugjuhitava 
süsteemiga. 

 Seade on loodud koduseks kasutamiseks. Seade on loodud isiklikuks kasutamiseks mitte-
kaubanduslikel eesmärkidel ainult sellistes kohtades, nagu: 
 kaupluste, kontorite ja teiste töökeskkondade töötajate köögipiirkondades; 
 puhkekohad, suvilad; 
 hotelli- motelli jm elamu tüüpi keskkonnad. 
 külalistemajades. 

 Ärge kasutage seadet tööstuslikus keskkonnas ega õues. 
 Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel. 
 Enne seadme ühendamist vooluvõrku kontrollige seadme etiketilt tehniliste näitajate vastavust 

teie vooluvõrguga. Ühendage seade ainult nõuetekohaselt paigaldatud seinakontakti. Ärge 
kasutage pikendusjuhet. Enne seadme kasutamist kerige toitejuhe täielikult lahti. 



 Asetage seade tasasele, kuivale ja kuumuskindlale pinnale. Ärge kasutage seadet metallpinnal, nt 
valamu nõrutusplaadil. 

 Ärge asetage seadet lauaservale, elektri- või gaasipliidile ega muude kütteseadmete lähedale. 
 Ärge kasutage seadet kardinate ja muude tuleohtlike või kuumustundlike materjalide läheduses, 

kuumusele tundlikul pinnal ega lauakattel, paberi või muu kergestisüttiva materjaliga kaetud 
pinnal. 

 Seadet kasutades tuleb tagada selle kohal ja ümber piisav ventilatsioon. Põhilise 
kuumenemispinna suunas tuleb süttimisohtlikud materjalid hoida vähemalt 50 cm ja teistes 
suundades vähemalt 10 cm kaugusel. 

 Seade tuleb asetada köögi tööpinnale või lauale tagumise poolega seina poole. 
 Ärge asetage seadmele esemeid. 
 Ärge asetage pliidi lähedale krediitkaarte, kelli ega raadioid, kuna seadme töötamise ajal võib 

magnetväli neid kahjustada. 
 Ärge katke seadet ega blokeerige ventilatsiooniavasid. 
 Ärge kasutage seadet ilma, et keeduplaadile oleks asetatud pott või pann. Kontrollige 

regulaarselt toidu seisukorda kui seade töötab. 
 Kasutage ainult induktsioonpliidile sobivad nõusid. 
 Veenduge alati, et pott või pann asetseks keedualal õigesti. 
 Kööginõu käepide peab olema kindlas asendis, et vältida selle vastu hõõrumist ja kööginõu 

ümberminekut. 
 Vedelikke ja toitu ei tohi kuumutada suletud nõus, nt konservid, kuna need võivad kuumutamise 

tulemusel lõhkeda. 
 Õliga praadides või pruunistades olge väga ettevaatlik. Pruunistamisel või õli kuumutamisel 

kõrge temperatuurini võib see süttida. 
 Kui käsitsete kuumi kööginõusid, mis sisaldava kuuma toitu või vedelikku, olge eriti ettevaatlik, 

et ennast ei kõrvetaks. 
 Kuumi toidunõusid käsitsedes kasutage pajakindaid. 
 Seadet ei tohi jätta järelevalveta kui see töötab või on vooluvõrku ühendatud. 
 Pidage meeles, et keeduplaat eraldab mõnda aega peale kasutamist jääkkuumust. Olge väga 

tähelepanelik ja ärge puutuge seadme kuumi osasid. 
 Töö lõpetamisel lülitage seade alati On/Off nupust välja ja lahutage pistik vooluvõrgust. Samuti 

lahutage seade vooluvõrgust, kui jätate selle järelevalveta, kui te ei kasuta seda pikemat aega ja 
enne puhastamist, hooldamist teisaldamist või hoiustamist. 

 Eemaldage pistik seinakontaktist tõmmates õrnalt juhtme pistikust.. Vastasel korral võite juhet 
või pistikupesa kahjustada. 

 Laske seadmel täielikult jahtuda enne selle puhastamist, liigutamist või ärapanemist. Ärge 
liigutage seadet kasutamise ajal ega siis, kui sellel on pott või pann või kui seade ei ole täielikult 
jahtunud. 

 Elektrilöögi vältimiseks ärge kastke seadet ega juhet vette ega muudesse vedelikesse. 
 Ärge asetage raskeid esemeid toitejuhtmele. Veenduge, et toitejuhe ei ripuks üle laua serva ega 

puutuks vastu kuumi pindasid, ega teravaid esemeid. 
 Puhastage seadet regulaarselt vastavalt lõigu „Puhastamine ja hooldus“ juhistele. Ärge tehke 

hooldustöid mida ei ole kirjeldatud juhistes peatükis „Puhastamine ja hooldus“. 
 Ärge kasutage seadet, kui see ei tööta korralikult , peale põrandale kukkumist, vette sattumist 

või on muul viisil kahjustatud. Viige oma seade volitatud teenindusse. 
 Ärge parandage ega muutke seadet, et vältida ohtlike olukordade teket. Kui seade vajab 

parandamist, tuleb seda lasta teha vastavas teeninduses. Omavolilise parandamisega riskite 
tulenevalt juhendi mittenõuetekohasest täitmisest garantii katkemisega. 

 



HOIATUS: 
Inimesed, kes kasutavad südamestimulaatorit, peaksid enne seadme kasutamist 
konsulteerima arstiga. 

 
 

 

 



Topeltinduktsioonpliit UltraFlat 
Kasutusjuhend 
 Enne esimest kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit, isegi juhul kui olete juba sama tüüpi 

seadet kasutanud.  Kasutage seadet ainult kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Hoidke juhend alles 
kohas, kust selle tulevikus vajaduse korral kergesti kätte saate. 

 Hoidke vähemalt garantiiperioodi vältel alles originaalkarp, pakkematerjal, ostutšekk ja garantiikaart 
juhuks kui seade vajab garantiiremonti. Sellisel tarnimisel pakkige seade ainult originaalpakendisse. 

SEADME KIRJELDUS 
A1 Õhu sissevõtt (seadme küljel) 
A2 Keeduplaat 

A3 Ventilaator ja väljuva õhu 
ventilatsiooniava (seadme all)  

A4   Ekraaniga juhtpaneel 
JUHTPANEELI KIRJELDUS 
B1 Taimeri indikaatortuli 
B2 Lapseluku märgutuli 
B3 Ekraan - kuvab seatud võimsuse taset, 

temperatuuri, automaatse väljalülituse 
aega või veateateid Kui lauapliit on 
ooterežiimil, on ekraanil „OFF“. 

B4 Temperatuuri märgutuli 
B5 Võimsustaseme märgutuli 

B6 Lapseluku nupp 
B7 Taimeri nupp 
B8 Miinus (–) nupp 
B9 Liugur võimsustaseme / temperatuuri 

kiireks seadistamiseks 
B10 Pluss (+) nupp 
B11  Funktsiooni valiku nupp 
B12 On/off nupp 

Enne esimest kasutamist 
 Võtke kohvimasin ja selle tarvikud pakendist välja ja eemaldage kõik trükised ning kleebised. 

Kontrollige, kas seade või selle osad on kahjustatud. 
 Pühkige seadme pind kergelt niiske lapiga. Seejärel kuivatage. 

Induktsioon ja sobiva keedunõu valimine 
 Kuumutusplaadi all on induktsioonimähis, mis sisselülitatuna tekitab muutuva elektromagnetvälja. 

Selle välja tekitatav induktsioonvool hakkab kuumutama pliidile asetatud poti või panni põhja. 
Nõuetekohase töö tagamiseks on oluline, et kööginõud oleksid ferromagnetilised. Seda omadust 
saab kontrollida väikese magneti abil, mis on asetatud poti või panni põhja vastu. Kui magneti ja poti 
või panni põhja vahel on tõmme, on kööginõud ferromagnetilised ja sobivad seega induktsioonpliidil 
kasutamiseks. Siia kuuluvad näiteks malmist, terasest, emailitud ja roostevabast terasest 
ferromagnetilise põhjaga kööginõud. 

 Kööginõu põhi võiks soovitavalt olla tasane ja sirge. Põhja minimaalne läbimõõt on 12 cm, 
maksimaalne läbimõõt võib olla kuni 2 cm üle keeduplaadi serva. Induktsioonplaat kohandub 
automaatselt kasutatud poti või panni suurusega. 

 Teisalt, kui magneti ja poti või panni põhja vahel tõmmet ei ole, ei sobi kööginõud induktsioonpliidil 
kasutamiseks. Reeglina on need vasest, puhtast roostevabast terasest, alumiiniumist, klaasist, 
puidust, savist, kivist jne. valmistatud nõud. 

Märkus: 
Kui kasutate sobimatut nõud või kui keeduala nõud ei tuvasta, lülitub see automaatselt välja. See 
on tavaline turvafunktsioon, mis hoiab ära seadme kahjustamise. 

RAADIOLAINETE HÄIRED 
 Induktsioonpliidi kasutamine võib põhjustada häireid raadio, teleri vms töös. 
 Sellise juhul soovitame: 

 suunake raadio või teleri antenn teise suunda. 
 liigutage pliit raadiost, telerist või vastuvõtjast eemale; 
 ühendage pistik teise sõltumatusse kontakti. 

 



Seadme kasutamine 
 Asetage seade köögi tööpinnale või lauale, pistikupesa läheduses. Samal ajal veenduge, et järgite 

kõiki ohutusjuhiseid. 
 Veenduge, et keeduplaadile A2 ei oleks asetatud võõrkehasid ja selle pind on puhas. 
 Kerige toitejuhe täielikult lahti ning ühendage kontakti. 

Märkus: 
Kuna seade töötamise ajal soojeneb, peab toitejuhe asuma nii, et see ei puudutaks seadme pinda. 

Märkus: 
Ühendage pistik sõltumatusse kontakti. Vajalik kaitse - 16A. 

Seadme sisselülitamine 
 Pliidi sisselülitamiseks vajutage nuppu B12. Ekraanil B3  kuvatakse „ON“. 
 Pange pott või pann keeduplaadile A2. 
 Vajutage funktsiooni valiku nuppu B11 Seade tuvastab automaatselt poti või panni. Kui kasutate 

sobivat nõud, käivitub seade automaatselt eelseadistatud võimsustasemel. Ekraanil B3 kuvatakse 
vaiketemperatuuri seadistus ning ventilaator A3 hakkab tööle. 

 Kui kasutate sobimatut nõud, seade ei käivitu. Ekraanile B3 ilmub veateade E0 ja seade piiksub. 
Seejärel lülitub pliit automaatselt ooterežiimile. 

 Kui võtate keedunõu plaadilt A2 ilmub ekraanile B3 veateade E0 ja seade piiksub. Seejärel lülitub pliit 
automaatselt ooterežiimile. Ekraanil B3  kuvatakse „H“ või „OFF“.  

Seadme väljalülitamine 
 Kui te seadet ei kasuta, vajutage seadme väljalülitamiseks nuppu B12. Ekraanil B3  kuvatakse „H“ või 

„OFF“. Seade lülitub ooterežiimile. Kui keeduplaadi A2 temperatuur on üle 80°C, kuvatakse ekraanile 
B3 „H“ ja peale seda lülitub seade välja. Niipea kui keeduplaadi A2 temperatuur langeb alla 80°C, 
kustub „H“ ekraanilt B3. 

 Eemaldage pistik vooluvõrgust. 

Märkus: 
Ventilaator A3 töötab peale pliidi väljalülitamist veel mõne aja, et seda kiiremini jahutada. Ärge 
tõmmake pistikut seinakontaktist kuni ventilaator A3 ei ole täielikult väljalülitunud. 

Märkus: 
Esmakordsel sisselülitamisel võib eralduda kerget suitsu. See on igati normaalne ja kaob mõne 
minuti pärast. 

Võimsustaseme seadmine 
 Kui keeduala esmakordselt sisse lülitatakse, käivitub see eelseatud võimsustasemel.  
 Vajutage funktsiooni valiku nuppu B11, kuni võimsustaseme näidik B5põleb. 
 Võimsustaseme määramiseks kasutage juhtnuppu nuppe -/+  või liugurit B9. Võimsustaseme saate 

määrata vahemikus 100 - 2000 W  

Märkus: 
Enne võimsustaseme valimist veenduge alati, et võimsustaseme näidik B5põleb. Kui mitte, 
vajutage esmalt funktsiooni valiku nuppu B11 

Temperatuuri reguleerimine 
Kui keeduala esmakordselt sisse lülitatakse, on eelseadistatud temperatuur 120 °C. 
Vajutage funktsiooni valiku nuppu B11, kuni temperatuuri näidik B4 põleb. 
Temperatuuri määramiseks kasutage juhtnuppu nuppe -/+  või liugurit B9. Teil on võimalik määrata 
temperatuur vahemikus 60 - 240 °C. 

Võimsustaseme seadmine ja automaatne väljalülitamine 
 Vajutage funktsiooni valiku nuppu B11, kuni võimsustaseme näidik B5põleb. Seejärel vajutage taimeri 

nuppu B7. Ekraanil B3  kuvatakse „0:00“. Kasutage juhtnuppu - / + , määrates aja, millal keeduplaat 
automaatselt välja lülitub, 1-minutilise intervalliga kuni 3 tundi. Automaatne väljalülitus on seatav 
üheminutilise sammuga.  



 Määratud automaatne väljalülitusaeg hakkab ekraanil B3 vilkuma umbes 5 sekundit ja seejärel lülitub 
seade automaatselt määratud võimsustasemele. Vaikeväärtus ilmub ekraanile B3. Võimsustaseme 
määramiseks kasutage juhtnuppu nuppe -/+  või liugurit B9. 

 Määratud kellaaega hakatakse ekraanil B3 lugema. 
 Seadistatud võimsuse taset saab - / + nuppude või liuguri B12 abil määratud aja jooksul muuta. 
 Seatud aja möödudes kõlab piiks ja seade lülitub ooterežiimile. Ekraanil B3  kuvatakse „H“ või „OFF“. 

Temperatuuri reguleerimine ja automaatne väljalülitumine 
 Vajutage funktsiooni valiku nuppu B11, kuni temperatuuri näidik B4 põleb. Seejärel vajutage taimeri 

nuppu B7. Ekraanil B3  kuvatakse „0:00“. Kasutage juhtnuppu - / + , määrates aja, millal keeduplaat 
automaatselt välja lülitub, 1-minutilise intervalliga kuni 3 tundi. Automaatne väljalülitus on seatav 
üheminutilise sammuga. 

 Määratud automaatne väljalülitusaeg hakkab ekraanil B3 vilkuma umbes 5 sekundit ja seejärel lülitub 
seade automaatselt määratud temperatuuri seadistusele. Ekraanile B3 ilmub „120°C“. 

 Temperatuuri määramiseks kasutage juhtnuppu nuppe -/+  või liugurit B9. 
 Määratud kellaaega hakatakse ekraanil B3 lugema. Loendusaega ja seadistatud temperatuuri 

näidatakse vaheldumisi ekraanil B3. 
 Seadistatud temperatuuri saab - / + nuppude või liuguri B12 abil määratud aja jooksul muuta. 
 Seatud aja möödudes kõlab piiks ja seade lülitub ooterežiimile. Ekraanil B3  kuvatakse „H“ või „OFF“. 

Lapselukk 
 Seadmel on lapseluku funktsioon, mis võimaldab juhtpaneeli lukustada, et vältida sätete soovimatut 

muutmist. 
 Lapseluku funktsiooni aktiveerimiseks hoidke nuppu B6 mõnda aega. Märgutuli B2 süttib ja 

juhtnupud ei toimi. 
 Lapseluku funktsiooni tühistamiseks hoidke nuppu B6 mõnda aega. Märgutuli B2 kustub. 

Ülekuumenemiskaitse 
 Seade on varustatud ülekuumenemiskaitsega. Juhul, kui on ülekuumenemise oht (asetasite tühja poti 

või panni pliidiplaadile), piiksub seade ja lülitub automaatselt välja. 

Märkus: 
Ohutuse huvides lülitub seade 2 tunni järel automaatselt välja kui ei vajutata ühtegi nuppu ega 
seadistata juhtnuppu kasutades. 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS 
 Puhastage seadet peale igat kasutamist. Veenduge, et kuivanud toit või muud jäägid ei koguneks 

seadmele. Enne puhastamist lülitage seade välja kasutades On/Off nuppu B12, lahutage pistik 
kontaktist ja laske seadmel täielikult jahtuda. 

 Keeduplaadi A2 ja selle ümbruse puhastamiseks kasutage pehmet, kergelt niisket lappi. Seejärel 
pühkige keeduplaat A2 kuivaks. Tugevama määrdumise korral kasutage väikest kogust neutraalset 
nõudepesuvahendit. Eemaldage kõik puhastusvahendi jäägid puhta, kergelt niiske lapiga. Seejärel 
kuivatage kõik osad hoolikalt.  

 Ärge kasutage puhastamiseks terasvilla, abrasiivset puhastusvahendit, lahusteid vms. Vastasel korral 
võite seadet kahjustada.  

 

Hoiatus: 
Elektrilöögi vältimiseks ärge kastke seadet ega juhet vette ega muudesse vedelikesse. 

Hoidmine 
 Kui te seadet pikema perioodi vältel ei kasuta, lahutage seade kontaktist, laske jahtuda ning 

puhastage vastavalt ülal toodud juhistele. Enne ärapanemist veenduge, et seade on puhas ja kuiv. 
Hoidke seadet kuivas, puhtas ja hästi õhutatud kohas, kus ei ole äärmuslikke temperatuure ja kuhu 
lapsed ei ulatu. 

 
 



Veateated 
Veakood  Põhjus Lahendus 
E0  Potti ega panni ei ole 

keeduplaadil A2 või või olete 
pannud sobimatu nõu. 

Kasutage sobivat keedunõud - lisateavet peatükist 
„Induktsioon ja sobiva keedunõu valimine„. 

E1 võiE2  Kuumusanduri rike  Lõpetage seadme kasutamine, tõmmake pistik 
pistikupesast välja ja pöörduge volitatud 
hoolduskeskuse poole. 

E3 võiE4  Pistikupesa pinge, millesse 
pliidiplaat on ühendatud, on 
liiga kõrge või liiga madal. 

Ühendage pistik 220 - 240 V ~kontakti. 

E5 Ülekuumenemine  Laske seadmel täielikult jahtuda. Seejärel pange jälle 
tööle. 

E6 Kuumusekaitse on käivitunud, 
pliit on ülekuumenemise 
vältimiseks väljalülitunud. 

Laske seadmel täielikult jahtuda. Kontrollige, kas õhu 
sissevõtuava A1 , ventilaator ja õhu väljalaskeava A3 
on takistusteta. Kui probleem ei lahene, lõpetage 
seadme kasutamine, tõmmake pistik pistikupesast 
välja ja pöörduge volitatud hoolduskeskuse poole. 

Märkus: 
Kui probleem ei lahene, lõpetage seadme kasutamine, tõmmake pistik pistikupesast välja ja 
pöörduge volitatud hoolduskeskuse poole. 

TEHNILISED ANDMED 
Nimipinge: ............................................................................................................................220 - 240V~ 
Nimisagedus ............................................................................................................................50 / 60 Hz 
Sisendvõimsus ...........................................................................................................................  2000 W 
Keeduala võimsuse seadistus .......................................................................................... maks. 2000 W  
  ...............................................................................................................................................................  
Keeduala temperatuuri seadistused  .................................................................................... 60 - 240 °C 
Tööaja seadistused ......................................................................................................... 1 - 180 minutit 
Ohutusklass elektrilöögi vältimiseks: Klass II - Elektrilöögi vältimiseks on seade varustatud kahekordse 
vastupidava isolatsiooniga. 
Jätame endale õigusi teha muudatusi tekstis ja tehnilistes näitajates. 

JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA. 
Kasutatud pakkematerjal hävitage vastavalt kohalikule regulatsioonile. 

ELEKTRI- JA ELEKTROONIKASEADMETE HÄVITAMINE 
See tootel või originaaldokumendis olev sümbol tähendab, et kasutatud elektri- või 
elektroonikaseade ei kuulu olmejäätmete hulka. Õigeks hävitamiseks või taaskasutamiseks 
viige seade vastavasse kogumispunkti. Vastavalt EL seadusele võite kasutatud seadme viia 
kauplusse, kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu. 
Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju 
tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele.  Küsige lisainfot kohalikust omavalitsusest või 
kogumiskohtadest  
Ebakorrektse utiliseerimise eest võib kohalik seadusandlus ette näha karistusi. 

EL liikmesriikide äriettevõtetele 
Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni müüjalt. 

Utiliseerimine väljaspool EL. 
Need sümbolid kehtivad EÜ-s Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni korrektse 
utiliseerimise kohta kohalikust omavalitsusest või müüjalt. 

See toode vastab kõikidele EL vastavatele põhinõuetele. 


