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TURVATOIMET 
• Ole hyvä ja lue käyttöohjeet ennen kuin otat keittotason käyttöön. Niin suojelet itseäsi ja 

vältät keittotason vaurioitumisen. 
• Säilytä tämä käyttöohje niin, että voit käyttää sitä myöhemmin mahdollisesti esiin 

nousevien kysymysten ratkaisuun. Jos keittotaso annetaan tai myydään edelleen, on 
käyttöohjeiden seurattava laitteen mukana ja ne annettava uudelle omistajalle. 

• Ennen kuin otat keittotason käyttöön, sinun on huolellisesti poistettava kaikki 
pakkausmateriaalit ja tutkittava, onko keittotasossa vaurioita. Jos taso on vaurioitunut tai 
epäilet sitä, ota yhteys valtuutettuun huoltoon. ET saa ottaa keittotasoa käyttöön, jos se 
on viallinen.  
Vauriosta on ilmoitettava välittömästi siihen liikkeeseen, josta ostit keittotason. 

• Keittotaso on tarkoitettu vain tavalliseen kotitalouskäyttöön. Mikään muu käyttö ei ole 
sallittua ja voi olla vaarallista. Valmistaja/maahantuoja ei ole vastuussa vahingoista, jotka 
johtuvat virheellisestä toiminnasta tai tason väärästä käytöstä. 

• Keittotason saa asentaa ja kytkeä vain valtuutettu asentaja. Asiantuntematon asennus 
voi aiheuttaa käyttäjälle merkittävän vaaran. Valmistaja/maahantuoja ei ole vastuussa 
vahingoista näissä tapauksissa. 

• Keittotaso on asennettava voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti. 
• Älä koskaan yritä korjata keittotasoa itse. Vain valtuutettu huoltoasentaja saa tehdä 

korjaukset. Virheellinen korjaus voi aiheuttaa käyttäjälle merkittävän vaaran. 
Valmistaja/maahantuoja ei ole vastuussa vahingoista näissä tapauksissa. 

• Älä koskaan irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä johdosta. 
• Keittotaso on suojattava (maadoitettava) voimavirtasäädösten mukaisesti. 

Valmistaja/maahantuoja ei ole vastuussa puuttuvan tai virheellisen maadoituksen 
aiheuttamista vahingoista. 

• Älä koskaan anna lasten leikkiä keittotasolla tai käyttää sitä ilman aikuisten valvontaa. 
• Älä unohda, että keittotaso kuumenee kovasti käytön aikana, ja on kuuma vielä jonkin 

aikaa sammuttamisen jälkeen. Älä siis koskaan jätä öljyä tai kuumaa rasvaa sisältävää 
kattilaa tai pannua keittotasolle ilman valvontaa. 

• Älä koskaan jätä valvomatta keittotasoa, kun käytät sillä rasvaa tai öljyä. Ylikuumentunut 
rasva tai öljy voi syttyä itsestään ja sytyttää liesituulettimen. Tulipalon vaara! 

• Jos rasva tai öljy syttyy, älä koskaan yritä sammuttaa sitä vedellä. Liekit tukahdutetaan 
peitteellä tai sammutinjauheella. 

• Uuden keittotasosi pintalevy on keraamista lasia. Se on erittäin vahva, mutta voi myös 
mennä rikki, jos sille esim. pudottaa kovia tai teräviä esineitä. 

• Induktiotasoa ei saa asentaa sellaisen uunin päälle, jossa ei ole jäähdytyspuhallinta. 
• Jos taso asennetaan pyrolyysiuunin päälle, sitä ei saa käyttää uunin pyrolyysi-

puhdistuksen aikana. 
• Jos keittotason alla on laatikko, laatikossa ei saa pitää mitään helposti syttyvää, kuten 

esim. suihkepulloja. 
• Keittotasoa ei saa asentaa astianpesukoneen, pyykkikoneen, kuivausrummun tai 

kylmälaitteiden päälle, koska tason melko korkea säteilylämpö voisi vahingoittaa näitä 
laitteita. 

• Käytä keittotasoa vasta sitten, kun se on asennettu. Vain siten voit varmistaa, ettet 
joudu kosketuksiin jännitteellisien osien kanssa. 

• Käytä vain paksu- ja tasapohjaisia keittoastioita, älä koskaan kattiloita tai pannuja, joiden 
pohja on hiomaton tai naarmuinen, koska tällaiset materiaalit voivat naarmuttaa 
keittotasoa. Varmista myös, että astian pohja on täysin puhdas, koska pienetkin 
hiekanjyvät voivat naarmuttaa pinnan. 

• Älä koskaan aseta kuumaa keittoastiaa käyttösäätimien päälle, koska se voi 
vahingoittaa alla olevaa elektroniikkaa. 

• Älä koskaan liekitä suoraan liesituulettimen alapuolella, koska rasvasuodattimet voivat 
syttyä liekeistä. 
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• Varo, etteivät pienkoneiden johdot kosketa kuumaa keittoaluetta tai jää kuuman 
uuninluukun väliin. 

• Älä koskaan lämmitä suljettuja purkkeja (esim. säilykepurkkeja) keittotasolla, koska 
sellaiset astiat voivat räjähtää niissä syntyvän paineen voimasta. 

• Älä koskaan käytä keittotasoa laskualustana esimerkiksi metalliesineille. Metalli voi 
kuumeta, sulaa tai syttyä palamaan käytössä olevan keittoalueen kuumuudesta tai 
sammutetun keittoalueen jälkilämmöstä. 

• Älä koskaan sytytä keittoaluetta asettamatta sille keittoastiaa, äläkä laita tyhjää 
keittoastiaa käynnistetylle keittoalueelle. 

• Kiinteä tai nestemäinen sokeri, muovi tai alumiini eivät saa joutua kosketuksiin kuuman 
keittotason kanssa. Nämä aineet sulavat, tarttuvat kiinni ja voivat jäähtyessään aiheuttaa 
naarmuja tai rikkoa keittotason. Jos näitä kuitenkin joutuu keittotasolle, sinun on 
sammutettava taso ja poistettava sokeri, muovi tai alumiinifolio vielä kuumalta 
keittotasolta. Varo, ettet polta itseäsi vielä kuumalla keittotasolla. 

• Jos taso vaurioituu tai siihen tulee halkeama, on sinun heti katkaistava virta ja 
otettava yhteys huoltoasentajaan. 

• Sammuta virta aina ennen puhdistusta ja hoitoa. 
• Älä koskaan käytä voimakkaita puhdistusaineita tai hankaavia aineita kuten esim. 

grilli- ja uunisuihkeita, tahran tai ruosteen poistajia tai naarmuttavaa sientä. 
• Älä koskaan käytä keittotason puhdistamiseen höyrypesuria. Höyryn paine voi 

aiheuttaa pintaan ja sähköä johtaviin osiin pysyviä vaurioita. Valmistaja/maahantuoja 
ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat höyrypesureiden käytöstä. 

• Älä säilytä magneettisia esineitä, esim. luottokortteja, taskulaskinta tai diskettejä 
käynnissä olevan keittotason lähellä, koska ne voivat vaurioitua siinä. 

• Sydämentahdistinta käyttävien henkilöiden pitää muistaa, että käytössä olevan 
induktiokeittotason välittömässä läheisyydessä syntyy magneettikenttä, joka 
mahdollisesti vaikuttaa sydämentahdistimeen. Jos olet epävarma, ota yhteys 
lääkäriisi. 

• Kun hävität keittotasoa, sinun on muistettava leikata kaikki johdot poikki aivan tason 
vierestä niin, etteivät ne voi olla vaaraksi lapsille. Huolehdi tason toimittamisesta 
asianmukaiseen kierrätyspisteeseen varmistaaksesi ympäristöystävällisen hävittämisen. 
Muista myös, että tuote voi sisältää edelleen kierrätettäviä osia. 

 
 
 

HUONOLAATUISTEN KEITTOASTIOIDEN TAI MAGNEETTISTEN SOVITTIMIEN 
KÄYTTÖ (EI-MAGNETISOIVIEN KEITTOASTIOIDEN KÄYTTÄMISTÄ VARTEN) 

JOHTAA TUOTTEEN TAKUUN RAUKEAMISEEN. 
SYY TÄHÄN ON SE, ETTÄ KYSEISET TUOTTEET VAHINGOITTAVAT 

KEITTOTASON ELEKTRONISIA OSIA JA LASIA. 



5  

KEITTOTASON KUVAUS 
 

Tekniset tiedot 
 

 
 

Tyyppi 

 
 
Kokonais-

teho 

 
Keitto-
alue 

 
Normaali
käyttö* 

 
 

Boos-
terilla* 

 
 
Halkaisija 

Sopivan 
keittoastian 

pohjan 
minimi-

halkaisija 
WIP30-2 3400 W Edessä 

Takana 
1400 W 
1400 W 

- 
2000 W 

160 mm 
200 mm 

90 mm 
100 mm 

*Ilmoitetut tehot voivat vaihdella riippuen keittoastian koosta ja materiaalista. 
 

Ohjauspaneelin näyttö 
 
 
 
 
 
 
 

KEITTOTASON OHJAUS 
 

 
 

Näyttö  

Näyttö Merkitys Toiminto 
0 Nolla Keittoalue on aktivoitu. 
1…9 Tehotaso Tehotason valinta. 
U Induktio ei toimi Sopimaton/puuttuva keittoastia.  
E Virheilmoitus Elektroniikkavirhe. 
H Jälkilämpö Keittoalue on edelleen kuuma.  
P Boosteri Boosteri on käytössä. 
L Lukitus Ohjauspaneeli on lukittu. 

 

Tuuletus 

Jäähdytysjärjestelmä on täysin automaattinen. Jäähdytyspuhallin huolehtii siitä, ettei keittotaso 
ylikuumene. Jäähdytyspuhallin käynnistyy ja sammuu automaattisesti tarpeen mukaan. 

Virtakytkin 

Valintapainike 
Tehotason säätö 

[ + ] -painike kaikille 
neljälle alueelle 

[ - ] -painike kaikille 
neljälle alueelle 
for alle fire zoner 

Ajastimen näyttö / Tehotason säätö 
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ALOITUS JA KÄYTTÖ 
Induktion periaate 

Jokaisen keittoalueen alla on induktiokäämi. Kun alue kytketään päälle, tämä käämi tuottaa 
magneettikentän, joka sitten synnyttää (indusoi) induktiovirtoja keittoastioissa, joissa on 
magnetoitava pohja. Tämä lämmittää keittovälineen pohjaa, kun taas itse keittoalue kuumenee vain 
epäsuorasti keittoastian aiheuttamasta lämmöstä. 

Päälle kytketystä keittotasosta / alueesta voi kuulua pientä hurinaa tai napsautuksia. Nämä ovat 
täysin normaaleja ääniä induktiotasolle. 

Huomautus: Kaikki kattilat ja pannut eivät sovellu induktiokeittotasolle. 

Sopivat keittoastiat 
• Vain kattiloita ja pannuja, joiden pohja on magnetisoiva voidaan käyttää: ruostumaton 

teräs, emaloitu teräs, valurauta. 
Sopimattomat keittoastiat 

• Alumiini ja kupari ilman magneettista pohjaa. Lasiset, 
keraamiset ja kivitavaraa olevat keittoastiat. 
Ruostumattomat teräsastiat ilman magneettista pohjaa.  

Voit selvittää, onko keittoastia sopiva seuraavalla tavalla: 

Vie magneettia kohti astian pohjaa. Jos magneetti kiinnittyy, keittoastia on sopiva.  
Laita vähän vettä keittoastian pohjalle ja aseta se sopivan kokoiselle keittoalueelle. Kytke vyöhyke 
päälle ja valitse tehotaso. Jos keittoastia ei ole sopiva, valitun tehotason numeron tilalla näkyy 
symboli [U]. 
 
Huomautus: Jotkut keittoastiat pitävät ääntä, kun niitä käytetään induktiokeittotasolla. Sillä ei ole 
mitään merkitystä. 

Herkkä kosketus 

Keittotasossa on elektroninen kosketusohjauspaneeli, jossa on herkät, tasoon integroidut 
kosketuspainikkeet. Symbolin kevyt kosketus aktivoi toiminnon. Heti kun elektroniikka on 
rekisteröinyt halutun toiminnon, kuuluu joko äänimerkki, merkkivalo syttyy tai näytölle tulee kirjain 
tai numero. 
Koske vain yhtä painiketta kerrallaan. 

Näin kytket keittotason päälle 

• Keittotason kytkeminen / sammutus: 
Mitä haluat tehdä Ohjauspaneeli Näyttö 
Kytke päälle Paina [ 0/I ] 2 x [ 0 ] vilkkuu 
Sammuta Paina [ 0/I ] Tyhjä tai [ H ] 

• Keittoalueen sytytys / sammutus: 
Mitä haluat tehdä Ohjauspaneeli Näyttö 
Valitse alue Paina [ O ] -painiketta [ 0 ] 
Lisää tehotasoa Paina [ + ] [ 1 ] - [ 9 ] 
Laske tehotasoa Paina [ - ] [ 9 ] - [ 1 ] 
Sammuta Paina [ - ] [ 0 ] tai [ H ] 
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Puuttuvan tai sopimattoman keittoastian automaattinen rekisteröinti 

Induktio ei toimi: 
• jos keittoalueelle ei ole laitettu keittoastiaa, tai astia ei sovi induktiotasolle. Näytöllä 

palaa [ U ]. Symboli katoaa, kun keittoalueelle asetetaan sopiva kattila. 
• jos keittoastia otetaan pois keittoalueelta, alue sammutetaan automaattisesti. Näytölle 

tulee [ U ]. Symboli katoaa, kun kattila asetetaan takaisin keittoalueelle. Keittoalue 
jatkaa samalla tehotasolla kuin ennen astian poistamista. 

 
Sammuta keittoalue käytön jälkeen. Älä jätä toimintoa [ U ] päälle. 

Jälkilämmön ilmaisin 

Niin kauan kuin keittoalue on vielä käytön jälkeen kuuma, jälkilämmön ilmaisimen [H] -symboli 
palaa osoittaen, että keittoalueen pintalämpötila on yli 60°C. Älä kosketa keittoaluetta äläkä aseta 
lämpöherkkiä esineitä keittotasolle, niin kauan kuin symboli näkyy. 

Muista, että lapset eivät huomaa jälkilämmön ilmaisimia, jotka palavat merkkinä kuumista 
keittoalueista. Pidä siis lapsia silmällä, niin kauan kuin jälkilämmön merkkivalot palavat.  
Huomautus: Niin kauan kuin [H] palaa, voit käyttää kuumaa keittoaluetta / -alueita hyödyksi 
hauduttamiseen. Näin voit pitää ruoan lämpimänä ja säästää sähköä. 

 
Boosteritoiminto 

Keittoalueet on varustettu boosteritoiminnolla [ P ], toisin sanoen “lämpötehostimella”. Kun 
tämä toiminto on käytössä, keittotaso toimii tehotasolla 9 viiden minuutin ajan ylimääräisellä 
teholla. Boosteri on suunniteltu esimerkiksi lämmittämään nopeasti suuren määrän vettä. 

Kun 5 minuuttia on kulunut, toiminta palaa automaattisesti normaalille tehotasolle 9 ja 
merkkivalo sammuu. 

• Näin käynnistät/sammutat boosterin: 
Mitä haluat tehdä Ohjauspaneeli Näyttö 
Valitse alue Paina [ O ] -painiketta [ 0 ] 
Lisää tehotasoa Paina [ + ] [ 1 ] - [ 9 ] 
Käynnistä boosteri Paina [ + ] [ P ] 
Sammuta boosteri Paina [ - ] [ 9 ] 

 
• Näin boosteritoiminto toimii: 

Molemmat keittoalueet on varustettu tehostimella, mutta voit käyttää boosteria vain yhdellä 
alueella kerrallaan. Boosterin erittäin suuri teho saadaan aikaan vähentämällä toisen 
keittoalueen tehoa. Kun boosteri on käytössä, voi toinen keittoalue toimia vain tehotasolla [ 6 ] 
tai [ 8 ]. Näin on silloinkin, kun olet valinnut suuremman tehotason. Sen osoituksena 
pienentyneen tehotason alue vilkuttaa ensin tehoa 9 ja muuttaa sen jälkeen tehotasolle [ 6 ] 
tai [ 8 ]. 

Boosteri on käytössä Toisen alueen tehotasoa lasketaan: (esim.: tehotaso 9) 
[ P ] palaa näytöllä [ 9 ] vaihtuu tehoon [ 6 ] tai [ 8 ] riippuen alueen valinnasta 
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Ajastin 

Ajastimen avulla voit säätää keittoajan pituuden. Ajastinta voi käyttää samaan aikaan 
kummallakin keittoalueella. Voit myös säätää alueille eri keittoajan (0 - 99 minuuttia). 

• Ajastimen asetus/säätö: 
Esimerkki: 16 minuuttia tehotasolla 7 : 

 

Tee näin Ohjauspaneeli Näyttö 
Valitse alue Paina [ O] -painiketta [ 0 ] 
Valitse tehotaso Paina [ + ] [ 7 ] asti [ 7 ] 
Valitse « Ajastin » Paina yhtä aikaa [ + ] ja [ - ] [ 00 ] 
Aseta ykköset Paina [ + ] [ 16 ] asti [ 16 ] 
Ajastin on asetettu ja alue toimii valitulla tehotasolla, kunnes aika on kulunut [ 00 ]. 

• Ajastimen sammutus: 
Esimerkki: 13 minuuttia tehotasolla 7: 

 

Tee näin Ohjauspaneeli Näyttö 
Valitse alue Paina [ O ] - painiketta [ 7 ] 
Valitse « Ajastin » Paina yhtä aikaa [ + ] ja [ - ] [ 13 ] 
Nollaa ykköset Paina [ - ] [ 00 ] asti [ 00 ] 

• Automaattinen sammutus valmistusajan päätyttyä: 
Kun valmistusaika on kulunut, [ 00 ] vilkkuu ajastimen näytöllä ja kuulet äänimerkin. Jos haluat 
vaimentaa äänimerkin, paina [ 00 ]. 

• Ajastimen käyttö munakellona: 
Esimerkki: 29 minuuttia: 
Tee näin Ohjauspaneeli Näyttö 
Kytke keittotaso  Paina [ 0/I ] 2 x [ 0 ] vilkkuu 
Valitse « Ajastin » Paina yhtä aikaa [ + ] ja [ - ] [ 00 ] 
Aseta ykköset Paina [ + ] [ 29 ] asti [ 29 ] 
Muutaman sekunnin jälkeen merkkivalo lakkaa vilkkumasta merkkinä siitä, että ajastin on asetettu. 
Kun aika on kulunut, [ 00 ] vilkkuu ajastimen näytöllä ja kuulet äänimerkin. Jos haluat vaimentaa 
äänen, paina [ 00 ]. Keittotaso sammuu. 

Näppäinlukitus 

Näppäinlukituksen aktivointi estää sammuttamasta keittotasoa vahingossa. Näppäinlukituksen 
käyttö suojaa myös virhetoiminnoilta tason ollessa päällä ja vahingoilta keittotason puhdistuksen 
aikana. Voit lukita ohjauspaneelin kaikki näppäimet paitsi virtapainiketta. 

• Näin lukitset keittotason: 
Tee näin Ohjauspaneeli Näyttö 
Käynnistä Paina [ 0/I ] [ 0 ] tai [ H ] molemmilla 
Lukitse taso Paina yhtä aikaa [ - ] ja [ O ] Ei muutosta 

etummaisen alueen näytöllä 
Paina [ O ] etummaisen alueen näytöllä [ L ] molemmilla näytöillä 

• Näin avaat lukituksen: 
Tee näin Ohjauspaneeli Näyttö 
Käynnistä Paina [ 0/I ] [ L ] molemmilla näytöillä 
Käynnistyksestä 5 sekunnin kuluessa: 
Avaa lukitus Paina yhtä aikaa [ - ] ja [ O ] [ 0 ] tai [ H ] molemmilla 

etummaisen alueen näytöllä 
Paina [ - ] Näytöillä ei mitään valoa 
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KEITTOASTIAT JA SÄÄTÖALUEET 
 

Sopivat keittoastiat 
• Vain kattiloita ja pannuja, joiden pohja on magnetisoiva voidaan käyttää: ruostumaton 

teräs, emaloitu teräs, valurauta. 
Sopimattomat keittoastiat 

• Alumiini ja kupari ilman magneettista pohjaa. 
Lasiset, keraamiset ja kivitavaraa olevat keittoastiat. 
Ruostumattomat teräsastiat ilman magnetisoivaa 
pohjaa.  

 
Voit selvittää keittoastian soveltuvuuden seuraavalla tavalla: 
Vie magneettia kohti astian pohjaa. Jos pohja imee magneetin, keittoastia on sopiva.  
Laita vähän vettä keittoastian pohjalle ja aseta se sopivan kokoiselle keittoalueelle. Kytke vyöhyke 
päälle ja valitse tehotaso. Jos keittoastia ei sovellu induktiotasolle, valitun tehotason numeron tilalla 
näkyy symboli [U]. Huomautus: Jotkut keittoastiat pitävät ääntä, kun niitä käytetään induktiotasolla. 
Sillä ei ole mitään merkitystä. 
 

 
 

 
 

Keittoastian koko 
Tiettyyn rajaan asti keittoalueet sopeutuvat automaattisesti keittoastian kokoon. Keittoastian 
pohjan halkaisijalle on kuitenkin minimimitta, joka näkyy sivun 5 taulukossa. Parhaan 
tuloksen saavuttamiseksi suosittelemme keittoastioiden sijoittamista vyöhykkeen keskelle. 
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Tehotason säätöalueet 
 

1 - 2 Sulatus   Lämmitys Kastikkeet, voi ja suklaa       Valmiit ruoat 

2 - 3 Haudutus     Sulatus Riisi, vanukkaat, sokeri ja siirappi          
Kasvikset, kala ja pakasteet 

3 - 4 Höyrytys Kasvikset, kala ja liha 

4 - 5 Jatkokypsennys kiehumisen 
jälkeen 

Perunat, keitot, pasta ja tuoreet kasvikset  

6 - 7 Keittäminen        Haudutus Liha, munat ja makkara         Gulassi 

7 - 8 Keittäminen Perunat 

9 Paistaminen        Kiehautus Pihvit ja munakkaat        Vesi 

P 
(Boosteri) 

Paistaminen       Kiehautus Pihvit       Suurten vesimäärien kiehautus  

 
 

PUHDISTUS JA HOITO 
 

Varo, etteivät muoviset esineet, alumiinifolio tai muu vastaava joudu kosketuksiin käytössä 
olevan, kuuman keittotason kanssa. Jos näin kuitenkin käy, sinun on välittömästi irrotettava 
kiinni palanut lasikaapimella ja sen jälkeen puhdistettava taso erikoispuhdistusaineella. Sama 
koskee mahdollisia sokeri- tai marmeladiroiskeita ja muiden sokeripitoisten ruokien roiskumista 
kuumalle keittotasolle. 
Varmista, että sekä keittoastia että keittoalue on täysin kuiva, ennen kuin käytät astiaa. 
Älä koskaan puhdista keittotasoa syövyttävillä tai hankaavilla pesuaineilla, äläkä koskaan 
käytä veitsiä poistaessasi juuttunutta, ylikiehunutta ruokaa. 
Älä koskaan käytä höyrypesureita keittotason puhdistamiseen. Höyrynpaine voi aiheuttaa 
pysyviä vaurioita pintaan ja sähköä johtaviin osiin. Valmistaja/maahantuoja ei ole vastuussa 
höyrypesureiden käytöstä aiheutuvista vahingoista. 
Jos käsittelet levyä säännöllisesti erityisellä keittotason puhdistusaineella, se pysyy kauniina ja 
hylkii samalla myös likaa ja tahroja. Pyyhi taso sen jälkeen kylmällä vedellä ja kuivaa pinta 
lopuksi huolellisesti. 
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KATSAUS VIANMÄÄRITYKSEEN 
 

Näytölle tulee [ E 4 ]: 
• Keittotaso pitää konfiguroida seuraavalla tavalla: 

I) Varoitus: Ennen kuin aloitat, poista tasolta kaikki keittoastiat. 
II) Katkaise keittotason virransaanti HFI-releellä (sulakkeella). 
III) Kytke virta takaisin päälle (sulakkeella). 
IV) Huomautus: Huolehdi, että sinulla on kattila, jonka pohja on magneettinen tai muu 
vastaava magneettinen esine, jonka pohjan halkaisija on 16 cm. 

* aloita konfigurointi 2 minuutin kuluessa virran kytkemisestä. 
* älä kytke virtaa virtapainikkeella [ O/I ]. 

V) Käytössä olevan konfiguraation peruuttaminen: 
1) Paina [ - ] ja pidä se pohjassa. 
2) Käytä nyt toisen käden sormea ja paina nopeasti 
kaikkia [ O ] -painikkeita. Aloita etummaisesta oikeasta  ja 
jatka myötäpäivään kuten kuvassa näytetään (a -> a-> b-
> b). Jos kuulet kaksi peräkkäistä piip-ääntä, toiminto 
epäonnistui ja sinun pitää aloittaa uudestaan kohdasta 1. 
3) Nosta sormet painikkeilta. Paina samaan aikaan [ + ] ja a 
[ - ], kunnes (E) vilkkuu näytöllä. 
4) Odota, että (E) lakkaa vilkkumasta. 
5) [ E ] muuttuu automaattisesti kirjaimeksi [ C ] → Konfiguraatio on peruttu. 

VI) Näin keittotaso konfiguroidaan: 
1) Käytä induktiolle sopivaa kattilaa. Kattilan pohjan halkaisijan pitää olla   
vähintään 16 cm.  
2) Valitse keittoalue painamalla sen [ O ] -painiketta. 
3) Aseta kattila keittotasolle. 
4) Odota kunnes [ C ] muuttuu [ - ] -merkiksi. Alue on konfiguroitu. 
5) Toista sama menettely kaikille keittoalueille, jotka näyttävät [ C ] -kirjainta. 
6) Konfiguraatio on onnistunut, jos kaikki keittoalueet käytiin läpi ja näyttö 
on tyhjä. Huomautus: Käytä konfigurointiin vain yhtä kattilaa. 
Huomautus: Älä koskaan laita kahta tai useampaa kattilaa keittoalueille konfiguroinnin 
aikana. 

• Ota yhteys huoltoon, jos [ E 4 ] palaa edelleen näytöllä. 
Keittotasoa/-alueita ei voi käynnistää 

• Keittoastia ei sovellu induktiolle. 
• Taso ei saa virtaa. 
• Sulake on lauennut. 
• Näppäinlukitus on käytössä. 
• Käyttöpainikkeet ovat veden tai rasvan peitossa. 
• Ohjauspaneeli on peitetty. 

 [ U ] palaa näytöllä 
• Alueella ei ole keittoastiaa. 
• Keittoastia ei sovellu induktiolle. 
• Keittoastian halkaisija ei ole alueelle sopiva.  

 [ E ] palaa näytöllä 
• Elektroniikkavirhe. 

Ota pistoke irti tai kytke sulake pois päältä ja soita huoltoon. 
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Keittoalueiden näytöllä lukee [ L ]  
• Katso kappaletta ”Näppäinlukitus”. 

 
Keittoalue/-alueet sammuu/sammuvat käytön aikana 

• Ylikuumenemisen estämiseksi keittoalue/-alueet sammuvat ja kytkeytyvät päälle. 
• Keittoalue/ -alueet ovat olleet päällä liian kauan. 
• Käyttöpainikkeet on peitetty. 
• Keittoalueella on tyhjä keittoastia, jonka pohja on ylikuumentunut.  

 
Jäähdytyspuhallin toimii sammuttamisen jälkeen 

• Tämä on aivan normaalia - tuuletin pysähtyy automaattisesti, kun keittotaso on 
jäähtynyt riittävästi. 

 
 
 
 

YMPÄRISTÖNSUOJELU 
• Pakkausmateriaalit on valittu ympäristönsuojelu huomioiden ja ne ovat kierrätettäviä. 
• Tuote sisältää osia, jotka voivat vahingoittaa ympäristöä, jos ne on hävitetään väärin. Osat 

ovat välttämättömiä tuotteen toimivuudelle. 
 
 

• Tuotetta ei saa hävittää tavallisen 
talousjätteen mukana. 

• Huolehdi hylätyn tuotteen toimittamisesta 
lähimmälle kierrätysasemalle. 
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ASENNUS 
 

Asennus on valtuutetun asentajan tehtävä.  

Näin kiinnität tiivistyslistan 
Laitteen mukana toimitettu, itseliimautuva tiivistyslista kiinnitetään tason alareunaan. Taso 
asetetaan ja keskitetään asennusaukkoon. Tiivistyslista estää veden ja kosteuden tunkeutumisen 
keittotason ja pöytälevyn väliin. Siksi on hyvin tärkeää, että tiivistyslista kiinnitetään seuraavan 
piirustuksen ja ohjeen mukaisesti. 

 
Asennus pöytätasoon 

Asennusaukon mitat: 
 

 Pöytätason 
aukko 

Keittotason 
lasipinta  Aukko huullosasennusta 

varten 
Tyyppi Leveys Sy-

vyys 
Leveys Syvyys Vahvuus Leveys Syvyys Vahvuus Säde 

WIP30-2 280 490 310 520 4 316 526 4 11 
• Tason etäisyyden seinästä (taka- ja/tai sivuseinästä) pitää olla vähintään 50 mm. 
• Keittotason lämpösuojausluokka on Y. Se tarkoittaa, että keittotason toiselle sivulla ja 

takana saa olla korkea kaappi, kun taas toisella sivulla ei saa olla keittotasoa 
korkeammalle menevää kaappia tai seinää. 

• Keittotason saa asentaa ja kytkeä vain valtuutettu asentaja. Pöytätason, johon 
keittotaso asennetaan, pitää olla lämmönkestävä ja kestää kuumuutta 100°C asti. Sama 
koskee sivu- ja takaseinää keittotason välittömässä läheisyydessä. 

• Jotkut materiaalit, joita käytetään paljon pöytätasojen valmistamiseen, eivät kestä 
kosteutta. Käytä siinä tapauksessa eristävää liimaa suojaamaan leikkauskohtaa. 
Jos tason pintaan on liimattu laminaatti, on sekä laminaatin että liiman oltava lämmönkestäviä. 

• Älä asenna keittotasoa astianpesukoneen tai ilman tuuletinta olevan uunin päälle. 
• Varmistaaksesi, että keittotason ympärillä on hyvä ilmanvaihto, huolehdi, että levyn 

alapinnasta on ainakin 20 mm etäisyys mahdollisesti alla olevaan uuniin tai muuhun pintaan. 
• Jos keittotason alapuolelle on asennettu laatikko, ei tähän laatikkoon missään tapauksessa 

saa laittaa mitään paloherkkiä tai helposti palavia esineitä. 
• Keittotason ja liesituulettimen välisen etäisyyden tulee noudattaa liesituulettimen 

käyttöohjeissa annettuja ohjeita. 
• Varmista, että virtajohto ei jää puristuksiin asennuksen jälkeen 

Kiinnitä tiivistyslista (2) kahden millimetrin 
päähän lasin ulkoreunasta –kun olet ensin 

irroittanut suojaavan paperinauhan (3). 
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SÄHKÖLIITÄNTÄ 
• Keittotason saa asentaa vain valtuutettu asentaja. 
• Taitamaton asennus saattaa aiheuttaa käyttäjälle merkittävää vaaraa. Tällaisissa 

tapauksissa valmistaja / maahantuoja ei ole vastuussa. 
• Taso on suojattava (maadoitettava) voimavirtamääräysten mukaisesti. 
• Valmistaja / maahantuoja ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat puuttuvasta tai 

viallisesta maadoituksesta. 
• Laitteen virransyötössä pitää olla moninapainen kytkin. Kosketusaukon on oltava 

vähintään 3 mm ja kytkin on sijoitettava lähelle keittotasoa. 
• Kytkentään ei saa käyttää jatkojohtoa tai sovitinta. 
• Virtajohdon saa vaihtaa vain valtuutettu asentaja. 
• Hän löytää vaaditut liitäntätiedot tyyppikilvestä. 

 
Tärkeää ! 
• Tämä laite on kytkettävä 230 V~ 50 / 60 Hz virransyöttöön 
• Taso on suojattava (maadoitettava), voimavirtamääräysten mukaisesti. 
• Keittotaso on kytkettävä alla olevia tietoja ja kytkentäkaaviota noudattaen. 

 

Kytkentätiedot Kytkentä Johtimen 
poikkipinta-ala 

Asennus-
kaapeli  

Amp. 

230V~ 50/60Hz 1 vaihe + N 3 x 1.5 mm² H 05 VV - F 
H 05 RR - F 16 A * 

*Laskettu standardin EN 60 335-2-6/1990 mukaan. 
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TAKUU 
 
Uudella laitteellasi on 2 vuoden reklamaatio-oikeus valmistus- ja materiaalivirheille. Se on 
voimassa dokumentoidusta ostopäivästä alkaen. Takuu kattaa materiaalit, työpalkat ja 
ajon. Kääntyessänne huollon puoleen Teidän pitää ilmoittaa tuotteen nimi ja sarjanumero. 
Nämä tiedot ovat tyyppikilvessä. Kirjoittakaa ne valmiiksi tähän käyttöoppaaseen, niin ne 
ovat tarvittaessa helposti käsillä. Tiedot auttavat huoltoasentajaa löytämään helpommin 
oikeat varaosat. 
 
 
Takuu ei kata: 

• Vikoja ja vahinkoja, joiden syynä ei ole tuotanto- tai materiaalivirhe 
• Väärinkäytöksen yhteydessä – tähän kuuluu myös tuotteen puutteellinen puhdistus 
• Laitteen palo- ja/tai vesi- ja kosteusvaurioita 
• Jos tuotteen on korjannut joku muu kuin alan ammattilainen 
• Kuljetusvaurioita, kun tuotetta on kuljetettu ilman asianmukaista pakkausta 
• Jos on käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia 
• Jos käyttöoppaan ohjeita ei ole noudatettu 
• Jos asennusta ei ole tehty ohjeiden mukaan 

 
Kuljetusvauriot 
Kuljetusvaurio, joka todetaan tuotteen myyjän toimituksessa asiakkaalle, on yksinomaan 
asiakkaan ja myyjän välinen asia. Niissä tapauksissa, joissa asiakas on itse vastannut 
tuotteen kuljetuksesta, ei toimittaja ota mitään vastuuta mahdollisesta kuljetusvauriosta. 
Kuljetusvauriosta on ilmoitettava välittömästi ja viimeistään 24 tunnin kuluessa siitä, kun 
tavara on toimitettu. Muussa tapauksessa asiakkaan vaatimukset hylätään.  
 
Osto yrityskäyttöön 
Osto yrityskäyttöön on jokainen osto, jossa laitetta ei käytetä yksityisessä kotitaloudessa, 
vaan sitä käytetään yritystoimintaan tai sitä muistuttavaan tarkoitukseen (ravintola, kahvila, 
ruokala, jne.), tai laitetta käytetään vuokraukseen tai muuhun toimintaan, jossa käyttäjiä on 
useita. Yrityskäyttöön tehdyille ostoille ei myönnetä mitään takuuta, koska tämä laite on 
tarkoitettu yksinomaan tavalliseen kotitalouteen. 
 
HUOLTO 
 
Tarvitessasi huoltoa ja varaosia Suomessa, ota yhteys siihen liikkeeseen, josta tuote on 
ostettu. 
 
Emme vastaa mahdollisista painovirheistä. 
 
Witt A/S Filial Finland • Puh. 093 157 9150 • Fax + 45 70 25 48 23 • info@witt.fi • 
www.witt.fi  
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