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Onnittelut  uuden  lieden hankinnasta. 
 

Tuote on valmistettu noudattaen EU alueen tuotteille 
asetettuja  direktiivejä  “LVD” 2006/95/EC, 
“EMC”  89/336/EC  ,93/68/EC  ja 2002/40/EC. 
Tuote on valmistettu ensiluokkaisista raaka-aineista ja 
testattu  ennen  markkinoille saattamista. 

 
Ennen käyttöä lue nämä käyttöohjeet huolellisesti läpi ja 
säilytä ne aina laitteen mukana. 

 
Noudata  aina  ohjeessa  annettuja turvamääräyksiä. 
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Mali Mitab(cm) 
HKLV500 50*60*85/50*60*90 

 
OSA 1: TUOTEKUVAUS 
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OSA 2: VAROITUKSET 

 

2 
 
 
 
 
 

LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISEST1 ENNEN KÄYTTÖÄ. NOUDATA OHJEITA. 
TAKUU EI KATA VIRHEELLISESTA KÄYTÖSTÄ AIHEUTUNEITA VIKOJA. 

 
 Laite on suunniteltu vain kotitalouskäyttöön. 

 
 Tarkista, ettei laitteeseen ole kuljetuksen aikana syntynyt vaurioita. Jos laitteessa 

on ulkoisia vaurioita; älä käytä laitetta, ota yhteys jälleenmyyjään tai huoltoon. 
Huolehdi pakkausmateriaalien asianmukaisesta kierrätyksestä. Valvo, etteivät 
lapset pääse leikkimään pakkausmateriaaleilla!! 

 
 Laitteen saa asentaa sähköverkkoon vain asianomaiset sähköasennusluvat 

omaava henkilö. Laitteen valmistaja ja maahantuoja eivät vastaa virheellisesti 
asennetun laitteen vahingoista. 

 
 Ennen laitteen kytkemistä sähköverkkoon varmista, että laitteen jännite ja 

pistorasian jännite vastaavat toisiaan. Kts. kytkentäkilpi laitteen takaosassa. 
 
 Laitteen mukana ei seuraa kytkentäkaapelia. 

 
 Oikean kytkentäkaapelin määrittää asentaja ja sen saa asentaa vain asianmukaiset 

asennusluvat omaava henkilö. Laitetta ei saa asentaa sähköverkkoon itse. 
 
 Ennen uunin sisälampun vaihtoa irrota laite verkkovirrasta (sulake). 

 
 Kun puhdistat laitetta suosittelemme, että irrotat laitteen verkkovirrasta (sulake). 

 
 Jotkut lieden osat saattavat säilyä lämpiminä pitkään käytönkin jälkeen, joten odota 

kunnes laite on kunnolla jäähtynyt, ennen kuin puhdistat liettä . 
 
 Huolehdi että laitetta eivät käytä yksin lapset tai muuten ulkopuolista valvontaa 

vaativat henkilöt. Huolehdi, että laitetta käyttävät henkilöt tunnistavat laitteen 
toiminnan ja sen osat. Pidä käyttöohje aina laitteen läheisyydessä. Korosta laitteen 
käytössä laitteen turvallista käyttöä. 

 
 Laite ei ole leikkikalu, eikä sovellu missään olosuhteissa lasten leikkeihin. 

 
 Älä säilytä herkästi syttyviä aineita uunin välittömässä läheisyydessä. 

 
 Valvo, etteivät toisten, lieden lähellä sijaitsevien, laitteiden sähköjohdot ole 

kosketuksissa laitteeseen.. 
 
 Huolehdi aina, että laitteen kytkimet ovat asennossa"0”, kun et käytä sitä. 
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 Laitteen uunin lasi kuumenee käytön aikana. Valvo, ettei kukaan vahingoita 
itseään koskettamalla lasia turhaan. Lasia ei saa puhdistaa kuumana, koska se 
voi vahingoittua äkillisistä lämmönvaihteluista. 

 
 Ohje koskee useampaa markkinoilla olevaa mallia. Tämän vuoksi tarkista ma i 

tyyppikilvestä. Tässä ohjeessa voi esiintyä ominaisuuksia, joita et laitteesta 
mahdollisesti Iöydy. Ohjeen kohdassa on yleensä mainittu ominaisuuden 
kohdalla poikkeukset. 

 
 Valvo, etteivät lapset käytä laitteet ilman valvontaa! 

 
 Jos havaitset laitteen lasiosissa naarmuja tai halkeamia, älä käytä laitetta, vaan 

ota yhteys lähimpään huoltoon. 
 
 Laite lämpenee käytön aikana. Noudata erityista varovaisuutta uunin sisäosan ja 

grillin käytössä. 
 
 Kun käytät grillitoimintoa on uunin ovi oltava suljettuna. 

 
 Älä käytä uuninpuhdistusaineita keittotasoille, eikä ulkopintojen puhdistukseen 

 
 Älä kosketa keittolevyihin kun ne ovat vielä kuumia. Huomioithan, että levy 

saattaa jäähtyä hitaasti ja voi olla vielä kuuma. 
 
 Huolehdi, että laite seisoo tukevasti asennuksen jälkeen paikoillan. 

 
 Tarkista tarvittaessa laitteen tasapainoinen asento käyttäen apuna vesivaakaa. 

 
 Laitetta ei suositella asennettavaksi erilliselle korokkeelle. Laitteen korkeus on 

säädettävissä sen asennussokkelin ja säätöjalkojen avulla. 
 

Laitetta ei saa huoltaa itse. Laitteen asennuksessa ota tarvittaessa yhteyttä 
huoltoon. 

 
 
 

 
 

Laite on valmistettu parhaista mahdollisista raaka-aineista noudattaen vallitsevia 
turvallisuus- sekä ympäristömääräyksiä. Saadaksesi parhaan mahdollisen hyödyn 
laitteen ominaisuuksista lue ohjeet huolellisesti läpi. Noudata laitteen asennuksessa 
annettuja ohjeita. 

 
 

3. 1   LAITTEEN SIJOITTAMINEN 
 
 Laitteen sijoittamisessa on noudatettava huolellisuutta. Erityisesti kiinnitä 

huomiota kun sijoitat laitteen kalusteiden väliin. Tarvittaessa varmista 
kalusteiden valmistajalta niiden lämmönkestävyys. 

 
OSA 3: LAITTEEN ASENNUS JA SIJOITTAMINEN 
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 Huomio! Laitetta ei saa asentaa kalusteisiin koskaan niin, että kalusteiden 
yläpinta on korkeammalla kuin lieden ylätaso. 

 
 Älä sijoita laitetta koskaan kylmälaitteiden välittömään läheisyyteen. 

 
 Varmista, että laite sijaitsee tarpeeksi etäällä esim. verhoista tai muista herkästi 

syttyvistä materiaaleista. 
 
 Suosittelemme, että asennuksessa huomioidaan riittävä ilmankierto laiteen 

ympärillä. Laitetta ei saa asentaa suoraan kosketuksiin takaseinään. 
 
 Laitteen sivuilla olevien kalusteiden tulee kestää kuumuutta ja valmistettu 

kestämään lieden aiheuttamat lämpövaihtelut. 
 
 Jos lieden ylätaso alittaa kalusteiden ylätason ei liettä saa asentaa kalusteisiin, 

vaan se on sijoitettava riittävän etäisyyden päähän erilleen kalusteista 
 
 Huomoithan, että lieden yläpuolella oleva turvaetäisyys on riittävä. 

 
 Lieden yläpuolella olevan liesituulettimen etäisyys liedestä min. 65 cm. 

 
 Laite tulee sijoittaa aina tukevalle materiaalille. 

 
 
 
3. 2   KORKEUDEN SÄÄTÖ 

 
Liedessä on 4 säätöjalkaa(kuva), sekä irroitettava 
säätösokkeli. Tehdasasetuksissaan lieden korkeus on 90 cm 
ja ilman säätösokkelia 85 cm. Korkeutta voit hienosäätää 
säätöjaloilla molemmissa asetuksissa n.20 mm. 
korkeammalle (kts. kuva vieressä). 

 
 
 
 
 
 

3.2.1 SÄÄTÖSOKKELIN POISTO 
a) Aseta liesi varovasti kyljelleen tai kallelleen siten, että 
sokkelin poisto on mahdollista. Säätösokkeli on laitteen alla ( 
kts. kuva.) 
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b) Käytä apunasi ruuviväännintä, jonka terä ylettyy 
säätösokkelin asennusreijistä sen kiinnitysruuveihin. Irrota 
kaikki ruuvit yksi kerrallan kuvan osoittamalla tavalla. Huom! 
Muista irrottaa myös kaikki neljä ( 4) säätöruuvia pois 
sokkelista. 

 
 
 
 
 

c) Kun olet irrottanut viimeisenkin kiinnitysruuvin, poista 
säätösokkeli paikoiltaan. Säilytä sokkeli ja kiinnitysruuvit 
tulevaisuutta varten. 

 
 
 
 
 
 

d) Kiinnitä nyt neljä(4) säätöruuvia paikoilleen ja nosta liesi 
pystyasentoon. Tarkista suoruus vesi-vaakalla. Tarkista, 
ettei liesi nojaa kalusteisiin ja ettei liesi ole kallellaan eteen 
tai taakse. Suorita viimeistelyasennus kiertämällä jalkoja 
tarvikelokerosta käsin. 

 
 
 
3.3   SÄHKÖKYTKENTÄ 

 
Noudata alla olevia ohjeita!! 

 
 Liesi asennetaan sähköverkkoon erillisellä sähkökaapelilla ( ei mukana). Laitteen 

saa kytkeä sähköverkkoon VAIN asianmukaiset asennusluvat omaava henkilö. 
Kaapelin valinnan suorittaa myös lieden asentaja. Asennus voidaan suorittaa ns. 
1-vaihe tai 3 -vaihe kytkentänä. Kaava on lieden asennusrasian vieressä sen 
takaosassa. Älä koskaan yritä asentaa laitetta itse sähköverkkoon!!! 

 
 Huolehdi, että sähkökaapeli on riittävän pitkä. Kun asetat liettä takaisin 

paikoilleen varmista, ettei kaapeli ole litistyksissä tai kosketuksissa uunin 
takaosaan. 

 
 Varmista, että liitäntäkaapeli on aina moitteettomasti paikoillaan. 

 
 Jos havaitset kaapelissa vikaa, ei laitetta saa käyttää. Ota yhteyttä asentajaan. 

Kaapelin saa vaihtaa vain valtuutettu luvat omaava sähköasentaja. 
 
 Laite on suunniteltu sähköjännitteelle 220-240 V (1N) sekä 400V (3N). Anna 

valtuutetun sähköasentajan valita kytkentä. 
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 Sähkökaapeli ei saa olla kosketuksissa itse laitteeseen tai ulkopuoliseen 
laitteeseen. Väärin asennettu kaapeli voi aiheuttaa vaaratilanteen ja takuun 
raukeamisen. Tarkista myös laitteelle tulevan sulakekoon riittävyys. 

 
 Asennuksessa on noudatettava maakohtaisia asennusmääräyksiä. 

 
 Tarvittaessa tarkista määräykset Turvatekniikan Keskuksesta ( Suomi). 

 
 
3. 4  VAROITUKSIA 

 
Laite on valmistettu EU direktiivien ja sähkölaitteille asetettujen normien 
mukaisesti. Korostamme, että laitteen asennuksessa on noudatettava 
maakohtaisia määräyksiä. Niistä poikkeaminen on kuluttajan omalla vastuulla. 
Laitetta ei saa huoltaa itse, vaan sen saa suorittaa vain alan ammattilainen. 

 
 Laite lämpenee aina kun sitä käytetään. Erityisesti uunin käytössä vaaditaan 

huolellisuutta. Erityisesti kun avaat uunin luukua, huomioi, että sisältä tuleva höyry 
on kuumaa. Huomioi myös, että uunin osien jäähtyminen käytön jälkeen voi kestää 
arvioitua kauemmin. Varmista, että laite on kunnolla jäähtynyt kun et valvo sen 
toimintaa. 

 
Älä jätä laitetta ilman valvontaa kun käytät sitä. Ole erityisen huolellinen kuumen- 
taessasi/keittäessäsi nestemäisiä aineita. Varo sekoittamasta vettä ja öljyjä 
kuumina keskenään. Sammuta mahdolinen syttynyt aine tukahduttamalla se 
kannella tai erityisellä sammutuspeitteellä. Pidä sammutuspeite uunin 
läheisyydessä. 

 
Tarkista, että laitteen kytkimet/vääntimet ovat O-asennossa (pois päältä) kun et 
käytä laitetta. 

 
Älä säilytä mitään helposti syttyvää lieden päällä. Älä ripusta liinoja/pyyhkeitä 
oven kahvaan. Varmista, ettei säilytyslokerossa ole helposti syttyviä 
materiaaleja. 

 
 Kaikkien helposti syttyvien aineiden / materiaalien säilyttäminen uunin säilytys- 

osassa on kiellettyä. 
 
 Kun jätät laitteen pidemmäksi aikaa ilman käyttöä, irrota sulake pois päältä. 

 
 Sijoita laite siten, ettei se joudu kosketuksiin tai alttiiksi kosteudelle. 

 
  Huom! laitteen mahdolliset 

sähkökytkennät (kuva). 
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4. 1   TEKNISET TIEDOT UUNI 
 
 

HKLV500  
Alavastus 1000 WATT 
Ylävastus 1000 WATT 
Grillivastus 1600 WATT 
  

 
 
 

4. 2   KÄYTTÖPANEELIN VÄÄNTIMET / KYTKIMET 
 

 
 
 
 

4. 3 KEITTOLEVYJEN KÄYTTÖ 
 

Liedessä on 4 valurautaista keittolevyä, joista 2 ns. pikalevyä (edessä) ja 2 
normaalilevyä (takana). Pikalevyt on merkitty punaisella pisteellä. Levyjen tehoa 
voidaan säätää 7 eri asentoon. “0” on POIS PÄÄLTÄ asento. Tehoasetukset on 
esitetty alla olevassa kuvassa. (6) tehokkain (1) pienin teho. 

 

 

 
OSA 4 : LAITTEEN KÄYTTÖ 
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Keittolevyjen pinnassa on ohut suoja-ainekerros. Tämä vuoksi ennen ensimmäistä 
käyttökertaa käännä kytkin asentoon “3” ja anna levyjen lämmetä tyhjillään n.5 min. 
Levyistä irtoava suojakerros voi aiheuttaa käryä. Huolehdi riittävästä tuuletuksesta. 

 
Kun käytät keittolevyjä on tärkeää, että kiinnität huomiota oikean kokoisten keitto - 
astioiden valintaan. Valitsemalla oikean kokoisen astian levylle säästät energiaa ja 
nopeutat keittoprosessia. Ei ole myöskään suositeltavaa käyttää pieniä astioita 
isoilla levyilla, koska seurauksena on energiahukka ja tarpeettoman lämmön 
aiheuttama ylikuumenemisen vaara. Kts. alla ohjeistus. 

 
 

 
 
 
Tarkista käytön jälkeen, että kytkimet ovat asennossa “0”(POIS PÄÄLTÄ) 
Älä kosketa koskaan levyä kuumana. Huomioithan, että levy voi jäähtyä pitkään. 
Valvo lasten läsnäoloa lieden läheisyydessä. Puhdista keittotaso aina käytön 
jälkeen. Puhdista myös keittolevyt. Käytä tarvittaessa tarkoitukseen valmistettua 
puhdistusainetta. Älä naarmuta tason pintaa. Emalipintaa ei saa hangata terävillä 
esineillä. Kuivaa taso huolellisesti. Jos et käytä levyjä pidempään aikaan voit öljytä 
levyt suojamaan niiden pintaa korroosiolta. 

 
4. 4.   UUNIN TOIMINTOJEN KÄYTTÖ 

 
TÄSSÄ MALLISSA ON 4 ERI UUNIN TOIMINTOA. Alla olevat symbolit kuvaavat eri 
toimintoja uunissa. "0" on POIS PÄÄLTÄ asento. 
Huom! Ennen ensimmäistä varsinaista käyttökertaa kuumenna uuni tyhjänä 250 
asteisella lämmöllä noin ½ tunnin ajan. Uunin sisälle voi muodostua käryä, joten 
huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Vaihda valittavia toimintoja lämmityksen aikana. 

 
   Uunin alavastus päällä, merkkivalo syttyy ja voit asettaa lämpötilavalitsimesta 

haluamasi lämmön. 
 

Uunin ylävastus päällä, merkkivalo syttyy ja voit asettaa lämpötilavalitsimesta 
haluamasi lämmön. 

 
Uunin ylä/alavastus päällä, merkkivalo syttyy ja voit asettaa 

  lämpötilavalitsimesta haluamasi lämmön. 

Uunin grillivastus päällä, merkkivalo syttyy ja voit asettaa 
lämpötilavalitsimesta haluamasi lämmön. 
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Alalämmön toiminto 
Uunin ala-osa kuumenee. Älä aseta kuumennettavaa suoraan uuni pohjalle. 

   Suosittelemme käytettäväksi vaihtoehtona keittämiseen liedellä. Soveltuu 
myös paistamisen loppuvaiheen kypsennykseen ja lämpimänä pitoon. 
. 
Ylälämmön toiminto 
Uunin ylä-osa kuumenee. Suosittelemme esim. ruuan lämmitykseen. 
Voidaan käytää myös paistamisen loppuvaiheen viimeistelyyn esim. pinnan 
ruskistus. 

 
Ylä/Alalämpö toiminto ( Perusasetus ) 

   Valinta on suositeltava vaihtoehto ns. uunin perinteiseen käyttöön. 
Toiminnossa uunin ylä- sekä alavastus kuumenevat tasaisesti. Voit vaikuttaa 
paistotulokseen sijoittamalla materiaalia eri korkeudelle uunin sisällä. Huom! 
Noudata reseptien ohjeita. Kun valitset toiminnon, anna uunin esilämmetä 
noin 10 min. ajan. Aseta uunipelti/ritilä halutulle korkeudelle uunin sisälle. 
Ensimmäisiä kertoja kypsentäessäsi aloita sijoittaminen uunin keskiosasta ja 
tarvittaessa nosta tai laske pellin asentoa. Tarkkaile aluksi paisto- 
ominaisuuksia ja toimi sen mukaisesti. Kun lopetat toiminnon, käännä 
lämpötilan valitsin asentoon "0" ja valintakytkin myös asentoon "0". Nosta 
pelti pois varovasti uunista. Käytä aina uunikinnasta tai vastaavaa. Avaa 
uunin ovi kokonaan auki ja anna oven jäädä hetkeksi auki. Huolehdi 
turvallisuudesta. Huolehdi, ettei uuni kallistu eteenpäin kun ovi on kokonaan 
auki. 

 
 

Grilli toiminto 
 
 

Voit grillata uunissa eri elintarvikkeita. 
Suosittelemme grillattavan materiaalin 
asettamista ylimmälle tasolle uuniin. 
Aseta grillattavan alle tasolle nro. 3 
uunipelti. Grillauksen yhteydessä 
tippuu yleensä rasvaa tai nesteitä, jotka 
tarttuessaan uunin pohjalle voivat 
aiheuttaa käryä ja epäsiisteyttä. 

 

Aseta valitsin asentoon Grilli. Säädä lämpötila. Anna uunin esilämmetä noin 5 
min. Aseta grillattava uuniin. Varo! Grillivastus on näkyvillä ja on kuuma!! 
Toiminnon lopetus; Valitse lämpötila / toiminto asentoon "0" POIS PÄÄLTÄ. 
Nosta ruoka pois uunista. Jätä ovi kokonaan auki. Huomioi turvallisuus!! 
Anna uunin jäähtyä hetken aikaa ja sulje ovi. Huom! Suorita grillaus uunin ovi 
suljettuna. 

 
VAROITUS: Max. lämpötila valinta grillauksessa 1900C 
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Energian säästön käytännöllisiä vihjeitä 
Uunin voi sammuttaa muutamia minuutteja ennen kypsennysajan loppua. Jäljellä 
oleva lämpötila riittää ruuan kypsentämiseen. Avaa uunin ovi ainoastaan silloin, kun 
se on välttämätöntä kypsennysvaiheen tarkistamiseksi. Katso oven lasin läpi (uunin 
lamppu palaa jatkuvasti). 

 
 

4. 4.  UUNISSA KÄYTETTÄVÄT MATERIAALIT 
 

Laitteen mukana on 3 erillistä uunin käyttöön tarkoitettua tasoa, 1 ritilä + 2 peltiä. 
Kun käytät uunipeltejä suosittelemme, että käytät paistamisen yhteydessä aina 
erillistä leivinpaperia. Samoin suosittelemme, että mahdollisuuksien mukaan käytät 
kannellisia paistovuokia. 

 
Voit käyttää uunissa lasiastioita, kakkuvuokia, uunipeltejä, jotka on valmistettu 
uunikäyttöön. Tarkista aina astioiden valmistajien merkinnät ja toimi niiden 
mukaisesti. Kun asetat erityisen pieniä astioita uuniin, niin aseta ne ritilän tai pellin 
päälle ja aina uunin keskiosaan. 

 
Käytä eri uunipelteä eri tarkoitukseen. Älä koskaan ylitäytä uunipeltejä siten, että 
paistettava materiaali pääsee valumaan yli uunin pohjalle. Huomioithan, että pellit 
saattavat lämmetessään taipua ja muuttaa muotoaan, mutta jäähtyttyään palautuvat 
alkuperäiseen muotoonsa. Anna peltien jäähtyä ennen kuin huuhtelet tai peset niitä 
vedessä. Samoin ole tarkkana eri materiaalien kanssa kun otat niitä pois uunista. 
Hallitsemattomat lämpötilan vaihtelut voivat aiheuttaa vahinkoa uuniastioille. 

 
Grillatessa käytä aina alkuperäistä uuniritilää. Jos haluat ehkäistä grillatessa 
mahdollisesti tippuvan materiaalin tarttumista uunin peltiin tai uunin pohjalle, niin 
suosittelemme grillattavan matriaalin valelua öljyllä ennen grillausta. 

 
 
 

 
 
 

5. 1  PUHDISTUS 
 

Ennen puhdistusta varmista, että kaikki kytkimet ovat “0”- asennossa. Varmista, että 
laite on kokonaan jäähtynyt. Kytke laite pois verkkovirrasta (sulake). 

 
Keittolevyt 
Puhdista levyt jokaisen käyttökerran jälkeen liinalla. Tarvittaessa puhdista levyt 
miedolla pesuaineliuoksella. Käytä pinttyneeseen likaan teräsvillaa tai erillistä 
liesiharjaa. Puhdista levyt aina hankaamalla levyjä niiden urien suuntaisesti. 

 
Puhdista emaalinen keittotaso miedolla pesuaineella. Tarvittaessa poista voimakas 
lika liottamalla. Kuivaa taso ja levyt hyvin. 

 
OSA 5 : YLLÄPITO JA PUHDISTUS 
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Hankaavien tai voimakkaiden puhdistusaineiden käyttö voi vahingoittaa lieden tason 
pintaa. Noudata puhdistusainevalmistajien ohjeita. 

 
Uuni 
Puhdista uuni säännöllisesti, joka käyttökerran jälkeen. Uunin sisäpinta on helpompi 
puhdistaa kun uuni on hiukan lämmin. Pyyhi emaloitu sisäpinta pehmeällä liinalla. 
Käytä puhdistukseen tarvittaessa emäksistä mietoa pesuainetta. Kuivaa pinta hyvin. 

 
Älä käytä puhdistukseen hankaavia jauheita tai voimakkaita pesuaineita. Pinttyneen 
lian ja pintaan palaneen lian poistamiseen suosittelemme erityisesti uunin 
puhdistukseen valmistettujen uuninpuhdistusaineiden käyttöä. Noudata tällöin 
puhdistusaineen valmistajan suosituksia. 

 
 

Lieden ulkopinnan ja lasiluukun puhdistus 
Puhdista uunin lasiluukku säännöllisesti jokaisen käyttökerran jälkeen. 
Pinttyneemmän lian poistamiseen käytä emäksistä mietoa pesuainetta. Voit käyttää 
lasin puhdistukseen myös tarkoitukseen valmistettuja pesuaineita. Noudata tällöin 
tarkoin pesuainevalmistajan ohjeita. Voit myös käyttää keraamisen liesitason 
puhdistukseen tarkoitettua metallikaavinta pinttyneimmän lian poistoon. 

 
 

5.2  YLLÄPITO 
 

UUNIN LAMPUN VAIHTO 
Uunin sisällä olevan lampun saa vaihtaa vain valtuutettu huoltohenkilö. Lampun 
tyyppi 230V/ 25W/ Type E14. Ennen toimenpidettä tulee laite irrottaa verkkovirrasta. 
(sulake). Huomioi myös, ettei uuni ole kuuma käytön jälkeen. 

 
 
 
 
 

 
 
 

6.1. ENNEN KUIN OTAT YHTEYTTÄ HUOLTOON 

Tarkista seuraat seikat: 

Jos liesi ei toimi; 
• Tarkista, että laitteen sulake on toimintakuntoinen tai, että se on päällä . 

 
Jos uuni ei lämpene; 

• Tarkista onko lämpötilavalitsin säädetty halutulle lämpötilalle 
• Tarkista, ettei uunin toimintakytkin ole asennossa “0”. 

 
Jos uunin sisävalo ei pala: 

• Tarkista, että laitteen sulake on toimintakuntoinen tai, että se on päällä. 

 
OSA 6 : HUOLTO JA KULJETTAMINEN 
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• Uunin lamppu voi olla mahdollisesti palanut (kts. lampun vaihto) 
 

Jos keittolevyt eivät kuumene: 
• Tarkista, että laitteen sulake on toimintakuntoinen tai, että se on päällä. 
• Tarkista, etteivät toimintakytkimet ole asennossa “0”. 

 
Tarvittaessa ota yhteyttä jälleenmyyjään tai Keskushuoltoomme puh. 03-2254 920 

 
 

6.2   LAITTEEN KULJETTAMINEN 
Huomioi kuljetuksen aikana: 
Noudata alkuperäisen pakkauksen kuljetusohjeita. K uljeta laitetta pystysuorassa. 
Kun purat laitteen pakkauksesta huolehdi pakkausmateriaalin asianmukaisesta 
kierrätyksestä. 

 
Kun käytössäsi ei ole alkuperäistä pakkausta, pakkaa laite huolellisesti esim. 
pahviin. Suojaa lasiluukku, ettei se vahingoitu ja teippaa ovi hyvin kiinni, ettei se 
kuljetuksen aikana pääse avautumaan. Suojaa keittolevyt, ettei niihin pääse 
syntymään naarmuja. Merkitse pahviin laitteen etu/takaosa. 

 
 

WEEE- direktiivin mukaan on sähkö- ja elektroniikkajäte kierrätettävä ja 
käsiteltävä erillisenä. Älä hävitä tuotetta talousjätteiden mukana, vaan 
toimita sille tarkoitettuun kierrätyspisteeseen. 

 
 
OSA 7: TEKNISET TIEDOT JA OHJEELLISET KYPSENNYSAIKATAULUKOT 

 
 

Ulkomitat: K x L x S cm. 90–92/85-87 x 50 x 60 
Syvyys ovi avattuna cm. 105 
Keittolevyt: Ø mm. / W 145/1000 

 145/1500 
 180/1500 
 180/2000 
Uunin tilavuus ltr. 53 
Uunin sisämitat cm. 37 x 33 x 43 
Uunin tehot W:  

• alalämpö 1000 
• ylälämpö 1000 
• grillivastus 1600 

Liitäntäteho W max. 8,0 kW 
Energiankulutus (kWh) 0,79 
Nettopaino kg. 43 
Varusteet Ritilä 1x 

Matala pelti 1x 
Syvä pelti 1x 



 

 
 

00 
0 R / 8 0 16 .2 0 
4 
0 

52015839 

TAKUU 
Takuu kattaa materiaali- ja valmistusviat, jotka ilmenevät 2 vuoden sisällä ostokuitin 
päiväyksestä. Takuu ei koske vikoja, jotka ovat aiheutuneet laitteen väärästä 
käytöstä tai huolimattomasta käsittelystä, säilytyksestä tai hoidosta. 

 
Ohessa ohjeellinen kypsennysaikataulukko. Tarkat arvot saat parhaiten kirjaamalla 
eri paistotapahtumien kypsennysajat itse ylös. Paistoajat riippuvat aina raaka- 
aineista, kosteudesta, painosta jne.. 

 
Ohjeellinen 
kypsennysaikataulukko 
Ylä/alalämpö valinnalla 

Ohjain No. 

 

Uunin 
lämpö 
°C 

Aika 
Minuuttia 

Ruuan laji    

RUOKA    
Naudanliha 2 125-175 Painon 
Kana 
Riista 
Kala 

1 
1 
1 

125-175 
125-175 
150-200 

mukaan 
n. 60 /kg. 
Painon 

   mukaan 
Laatikkoruoat 2 175-200  

45-60 
LEIVONNAISET    
Sokerikakku 1 tai uunin pohjalla 

ritilällä 
170-180 30-35 

Kakkupohja 
Kotipulla (pitko) 
Hiivaleipä 
Pannukakku 
Karjalanpiirakat 
Kotipizza 

“ 
2 
2 
2 
2 
2 

175-200 
175-200 
175-200 
215-250 
275 
250-275 

35-40 
25-35 
30-40 
15-25 
10-15 
10-15 

 
 

Ohjeellisia 
grillikypsennyksen 
aikoja 

     

Ruokalaji Määrä 
kg 

Ohjain No. Lämpö °C  
 
Esilämmitysaika 
minuuttia 

Aika 
minuuttia. 

Vasikankyljys 1 3 190°C 5 25-30 
Lampaankyljys “ “ “ “ 25-30 
Maksa “ “ “ “ 30-35 
Jauheliharullat “ “ “ “ 15-25 
Verkon sisällä 
kypsennettävä paisti 
Puolikas  broileria 
Kalafilee  
Täytetyt  tomaatit 

“ 
- 
- 
- 

“ 
“ 
“ 
“ 

“ 
“ 
“ 
“ 

“ 
“ 
“ 
“ 

 
30-35 
25-35 
15-20 
10-12 

 

Laitteen maahantuonti: Suomen Kodinkonetukku Oy 
Keskushuolto: Honkoliini Oy, 03–2254900 
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OSA2 TURVAVAROITUKSET 
 
LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI JA KOKONAAN LÄPI ENNEN LAITTEEN 
KÄYTTÖÖNOTTOA JA SÄILYTÄ NE SOPIVASSA PAIKASSA TULEVAA TARVETTA VARTEN. 
KOSKA TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KOSKEE USEITA ERI MALLEJA, LAITTEESI OMINAISUUDET 
SAATTAVAT POIKETA JONKIN VERRAN OHJEISSA KUVATUISTA. OTA LUKIESSASI 
HUOMIOON SELLAISET KOHDAT, JOISSA ON NUMEROITA. 

 
Yleiset turvallisuusvaroitukset 

 
- Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset tai sellaiset henkilöt, joiden 
fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa 
laitteen käytöstä ja ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat, jos käyttöä valvoo tai ohjaa heidän 
turvallisuudestaan vastaava henkilö. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa 
tai huoltaa laitetta ilman valvontaa. 
- VAROITUS: Laite ja sen käsiksi päästävät osat kuumentuvat käytön aikana. Varo koskemasta 
lämpövastuksiin. Älä päästä alle 8-vuotiaita lapsia laitteen lähelle, ellei heitä pidetä jatkuvasti 
silmällä. 
- VAROITUS: Tulipalovaaran vuoksi älä jätä liettä ilman valvontaa, jos ruoanvalmistuksessa 
käytetään rasvaa tai öljyä. Älä KOSKAAN yritä sammuttaa tulta vedellä vaan kytke laite pois päältä 
ja peitä liekit esim. kannella tai palopeitteellä. 
- VAROITUS: Tulipalovaara: älä säilytä mitään tarvikkeita keittopinnoilla. 
- VAROITUS: Jos pinta on haljennut, kytke laite pois päältä sähköiskun 
välttämiseksi. 
- Jos liesi on kannellinen, kaikki roiskeet on puhdistettava kannesta ennen avaamista. Lieden 
pinnan on annettava jäähtyä ennen kannen sulkemista. 
- Laitetta ei ole suunniteltu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjausjärjestelmän 
kanssa. 
- VAROITUS: Kaatumisen estämiseksi on laitteeseen asennettava vakautuskiinnikkeet. (Katso 
yksityiskohtaiset tiedot kallistuksenestosarjan ohjeesta.) 
- Laite kuumentuu käytön aikana. Varo koskemasta uunin sisällä olevia lämpövastuksia. 
- Kahvat, joista pidetään lyhyen aikaa kiinni, voivat kuumentua normaalissa käytössä. 
- Älä puhdista uuninluukun lasia tai muita pintoja hankaavilla puhdistusaineilla tai terävillä 
metallikaapimilla, sillä ne voivat naarmuttaa pintaa ja aiheuttaa lasin särkymisen tai 
pinnan vaurioitumisen. 
- Älä käytä höyrypuhdistinta laitteen puhdistamiseen. 
- VAROITUS: Varmista, että laite on sammutettu ennen lampun vaihtamista, jotta et saisi 
sähköiskua. 
- HUOMIO: Helposti käsiksi päästävät osat voivat kuumentua, kun paisto- tai grillitoiminto on 
käytössä.  Älä päästä pieniä lapsia lähelle. 
• Laite on valmistettu sovellettavien paikallisten ja kansainvälisten standardien ja määräysten 
mukaan. 
• Vain valtuutetut huoltoteknikot saavat suorittaa laitteen huollon ja korjauksen. Valtuuttamattoman 
huoltohenkilön tekemät asennukset tai korjaukset saattavat olla vaarallisia käyttäjälle. Laitteen 
teknisten ominaisuuksien muuttaminen on aina vaarallista. 
• Ennen asennusta on varmistettava, että paikalliset jakeluolosuhteet (kaasun tyyppi ja paine tai 
virtajännite ja taajuus) ja laitteen säädöt vastaavat toisiaan. Tiedot löytyvät tarrasta. 
• HUOMIO: Tämä laite on suunniteltu ainoastaan käytettäväksi ruoanlaittoon ja kotitalouskäyttöön. 
Sitä ei tule käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen eikä muuhun sovellukseen kuten esim. 
ei-kotikäyttöön tai käyttöön kaupallisissa ympäristöissä tai huoneen lämmittämiseen. 
• Älä yritä nostaa tai siirtää laitetta vetämällä luukun kahvasta. 
• Kaikki mahdolliset turvallisuustoimenpiteet on tehty turvallisuutesi varmistamiseksi. Ole 
varovainen puhdistaessasi lasia, sillä naarmuuntunut lasi voi särkyä. Vältä kolhaisemasta tai 
iskemästä lasiin millään välineellä. 
• Huolehdi siitä, että virtajohto ei puristu asennuksen yhteydessä. Jos se on vahingoittunut, 



 

vaihdon saa suorittaa vain valmistaja, sen huoltoedustaja tai vastaavasti pätevä henkilö 
vaaratilanteiden välttämiseksi. 
• Älä anna lasten kiivetä tai istua auki olevan uunin luukun päälle. 

 
Asennusta koskevat varoitukset 

 
• Älä käytä laitetta ennen kuin se kokonaan asennettu. 
• Laitteen asennus ja käyttöönotto on annettava valtuutetun asentajan tehtäväksi. Valmistaja 
ei ota vastuuta mistään vaurioista, joita on aiheuttanut valtuuttamattomien henkilöiden tekemä 
virheellinen sijoitus ja asennus. 
• Kun purat laitteen pakkauksesta, tarkista, ettei siinä ole kuljetusvaurioita. Jos huomaat laitteessa 
jotain vikaa, älä ota sitä käyttöön vaan ota heti yhteys huoltoliikkeeseen. Koska pakkausmateriaalit 
(nailon, nitojat, vaahtomuovi jne.) voivat olla vaarallisia lapsille, ne on poistettava ja kerättävä 
talteen välittömästi. 
• Suojaa laite ulkoilman vaikutuksilta. Älä altista sitä auringonpaisteelle, sateelle, lumelle jne. 
• Laitetta (kaappi) ympäröivien materiaalien on kestettävä vähintään 100 °C:een lämpötilaa. 

 
Käytön aikana 

 
• Kun uunia lämmitetään ensimmäistä kertaa, eristemateriaaleista ja lämpövastuksista lähtee 
hajua. Tästä syystä uunia on ensin kuumennettava tyhjänä maksimilämpötilalla 45 minuuttia. 
Tuuleta samalla hyvin tilaa, johon laite on asennettu. 
• Uunin ulko- ja sisäpinnat kuumenevat, kun se on käytössä. Kun avaat uuninluukun, astu 
taaksepäin, sillä uunista tuleva höyry on kuumaa. Palovammavaara. 
• Älä laita syttyviä tai palavia materiaaleja laitteeseen tai sen lähelle, kun se on käytössä. 
• Käytä aina uunikinnasta, kun laitat ruokaa uuniin ja otat uunista. 
• Älä siirry pois lieden ääreltä, kun paistat rasvassa tai öljyssä. Ylikuumeneminen saattaa johtaa 
rasvan tai öljyn syttymiseen. Älä koskaan kaada vettä palavaan öljyyn. Tukahduta liekit laittamalla 
kasariin tai paistinpannuun kansi päälle ja käännä liesi pois päältä. 
• Aseta kattilat keskelle keittoaluetta ja käännä kahvat turvalliseen asentoon niin, ettei niihin voi 
kolauttaa tai takertua kiinni. 
• Jos laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan, kytke se irti virtalähteestä. Kytke pääsäätökytkin pois 
päältä. Pidä kaasuventtiili suljettuna, kun et käytä laitetta. 
• Kun laite ei ole käytössä, varmista, että säätönupit ovat asennossa 0 (pois päältä). 
• Pellit kallistuvat ulos vedettäessä. Varo, ettei kuumaa nestettä läiky yli. 
• Älä laita mitään uunin tai säilytyslaatikon luukun päälle, kun ne ovat auki. Laite saattaa kaatua tai 
luukku rikkoutua. 
Älä aseta laatikkoon raskaita esineitä tai helposti palavia tai syttyviä materiaaleja (nailon-, 
muovipusseja, paperia, kangasta jne.) tai keittoastioita, joissa on muovisia osia (esim. kahvat). 
• Älä ripusta pyyheliinoja, tiskiriepuja tai vaatteita laitteeseen tai sen kahvoihin. 

 
 
Puhdistuksen ja huollon aikana: 
• Kytke laite pois päältä ennen kuin alat puhdistaa tai huoltaa sitä. Voit 
suorittaa em. toimet, kun olet irrottanut laitteen pistorasiasta tai kääntänyt pääkytkimet pois päältä. 
• Älä irrota säätönuppeja, kun puhdistat ohjauspaneelia. 

 
LAITTEEN TEHOKKUUDEN JA TURVALLISUUDEN VARMISTAMISEKSI SUOSITTELEMME, 
ETTÄ KÄYTÄT ALKUPERÄISIÄ VARAOSIA JA OTAT TARVITTAESSA YHTEYTTÄ 
VALTUUTETTUIHIN HUOLTOEDUSTAJIIMME. 



 

OSA2 TURVAVAROITUKSET 
 

LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI JA KOKONAAN LÄPI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA JA 
SÄILYTÄ NE SOPIVASSA PAIKASSA TULEVAA TARVETTA VARTEN. 
KOSKA TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KOSKEE USEITA ERI MALLEJA, LAITTEESI OMINAISUUDET SAATTAVAT 
POIKETA JONKIN VERRAN OHJEISSA KUVATUISTA. OTA LUKIESSASI HUOMIOON SELLAISET 
KOHDAT, JOISSA ON NUMEROITA. 

 
 

Yleiset turvallisuusvaroitukset 
 
- Tämä laite ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden 
käyttöön, joiden fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky 
on rajoittunut, heillä ei ole kokemusta ja tietotaitoa laitteen 
käytöstä ja elleivät he ole saaneet opastusta ja käyttöä valvo tai 
ohjaa heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö. Lapset eivät 
saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa laitteen 
puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa. 

 
- VAROITUS: Laite ja sen käsiksi päästävät osat kuumentuvat 
käytön aikana. Varo koskemasta lämpöelementteihin. 
Älä päästä alle 8-vuotiaita lapsia laitteen lähelle ilman 
valvontaa. 

 
- VAROITUS: Tulipalovaaran välttämiseksi älä jätä keittotasoa 
ilman valvontaa, jos ruoanvalmistuksessa käytetään rasvaa tai 
öljyä. ÄLÄ KOSKAAN yritä sammuttaa tulipaloa vedellä, 
sammuta laite ja tämän jälkeen peitä liekit esim. kannella tai 
sammutuspeitteellä. 

 
- VAROITUS: Tulipalovaara: älä säilytä mitään tarvikkeita 
keittopinnoilla. 

 
- VAROITUS: Jos pinta on haljennut tai rikki, sammuta laite 
mahdollisen sähköiskun estämiseksi. 

 
- Jos keittotaso on kannellinen, kaikki roiskeet on puhdistettava 
kannesta ennen sen avaamista. 



 

Keittotason pinnan on annettava jäähtyä ennen kannen 
sulkemista. 
- Laitetta ei ole suunniteltu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai 
erillisen kauko-ohjausjärjestelmän kanssa. 

 
- VAROITUS: Laitteen kaatumisen estämiseksi on siihen 
asennettava tasapainokiinnikkeet. (Katso yksityiskohtaiset 
tiedot kaatumisenestosarjan ohjeesta.) 

 
- Laite kuumenee käytön aikana. - Varo koskemasta uunin 
sisäpuolisiin lämpöelementteihin. 
- Kahvat, joista pidetään lyhyen aikaa kiinni, voivat kuumentua 
normaalissa käytössä. 
- Älä käytä uunin lasiluukun tai muiden pintojen puhdistamiseen 
voimakkaita hankauspesuaineita tai teräviä metallikaapimia, 
koska nämä voivat naarmuttaa pintoja aiheuttaen kiillon 
menetyksen tai pintavaurioita. 
- Älä käytä höyrypesuria laitteen puhdistamiseen. 

 
- VAROITUS: Mahdollisten sähköiskujen välttämiseksi varmista, 
että laite on sammutettu ennen lampun vaihtamista. 

 
- HUOMIO: Helposti käsiksi päästävät osat voivat kuumentua, 
kun paisto- tai grillitoiminto on käytössä. Pienet lapset tulisi 
pitää poissa laitteen ulottuvilta. 



 

 

• Laite on valmistettu sovellettavien paikallisten ja kansainvälisten standardien ja määräysten mukaan. 
• Vain valtuutetut huoltoteknikot saavat suorittaa laitteen huollon ja korjauksen. Valtuuttamattoman 
huoltohenkilön tekemät asennukset tai korjaukset saattavat olla vaarallisia käyttäjälle. Laitteen teknisten 
ominaisuuksien muuttaminen on aina vaarallista. 
• Ennen asennusta on varmistettava, että paikalliset jakeluolosuhteet (kaasun tyyppi ja paine tai virtajännite 
ja taajuus) ja laitteen säädöt vastaavat toisiaan. Tiedot löytyvät tarrasta. 

 
• HUOMIO: Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan ruoanvalmistamiseen kotitalouskäytössä. Sitä ei saa käyttää 
mihinkään muuhun tarkoitukseen tai muihin käyttötapoihin kuten esim. kaupalliseen käyttöön yleisessä 
ympäristössä tai tilojen lämmittämiseen. 
• Älä yritä nostaa tai siirtää laitetta vetämällä luukun kahvasta. 
• Kaikki mahdolliset turvallisuustoimenpiteet on tehty turvallisuutesi varmistamiseksi. Ole varovainen 
puhdistaessasi lasia, sillä naarmuuntunut lasi voi särkyä. Vältä kolhaisemasta tai iskemästä lasiin millään 
välineellä. 
• Huolehdi siitä, että virtajohto ei puristu asennuksen yhteydessä. Jos virtajohto on vahingoittunut, vaihdon 
saa suorittaa vain valmistaja, sen huoltoedustaja tai vastaava pätevä henkilö vaaratilanteiden välttämiseksi. 
• Älä anna lasten kiivetä tai istua auki olevan uuniluukun päälle. 

 
 

Asennusta koskevat varoitukset 
• Älä käytä laitetta ennen kuin se kokonaan asennettu. 
• Laitteen asennus ja käyttöönotto on annettava valtuutetun asentajan tehtäväksi. Valmistaja tai toimittaja ei 
ota vastuuta mistään vaurioista, joita on aiheuttanut virheellinen sijoitus ja asennus valtuuttamattomien 
henkilöiden toimesta. 
• Kun purat laitteen pakkauksesta, tarkista, ettei siinä ole kuljetusvaurioita. Jos huomaat laitteessa jotain 
vikaa, älä ota sitä käyttöön vaan ota heti yhteys huoltoliikkeeseen. Koska käytetyt pakkausmateriaalit (nailon, 
niitit, vaahtomuovi, styrox jne.) voivat aiheuttaa lapsiin kohdistuvia vaaratilanteita, ne tulisi kerätä ja hävittää 
välittömästi. 
• Suojaa laite ulkoilman vaikutuksilta. Älä altista sitä auringonpaisteelle, sateelle, lumelle jne. 
• Laitetta (kaappi) ympäröivien materiaalien on kestettävä vähintään 100 °C:een lämpötilaa. 

 
 

Käytön aikana 
• Kun uunia lämmitetään ensimmäistä kertaa, eristemateriaaleista ja lämpövastuksista lähtee hajua. Tästä 
syystä uunia on ensin kuumennettava tyhjänä maksimilämpötilalla 45 minuutin ajan. Tuuleta samalla hyvin 
tilaa, johon laite on asennettu. 
• Uunin ulko- ja sisäpinnat kuumenevat, kun se on käytössä. Kun avaat uuniluukun, astu taaksepäin, sillä 
uunista tuleva höyry on kuumaa. Palovammavaara. 
• Älä laita syttyviä tai palavia materiaaleja laitteeseen tai sen lähelle, kun se on käytössä. 
• Käytä aina uunikinnasta, kun laitat ruokaa uuniin ja otat uunista. 
• Älä siirry pois lieden ääreltä, kun paistat ruokaa rasvassa tai öljyssä. Ylikuumeneminen saattaa johtaa 
rasvan palamiseen ja siitä aiheutuvaan tulipaloon. Älä koskaan kaada vettä palavaan öljyyn. Tukahduta liekit 
peittämällä paistinpannu kannella ja käännä liesi pois päältä. 
• Aseta kattilat keskelle keittoaluetta ja käännä kahvat turvalliseen asentoon niin, ettei niihin voi törmätä tai 
takertua. 
• Jos laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan, kytke se irti virtalähteestä. Kytke pääkytkin pois päältä. Pidä 
kaasuventtiili suljettuna, kun et käytä laitetta. 
• Kun laite ei ole käytössä, varmista, että säätönupit ovat asennossa 0 (pois päältä). 
• Pellit kallistuvat ulos vedettäessä. Varo, ettei kuumaa nestettä läiky yli. 
• Älä laita mitään uunin tai säilytyslaatikon luukun päälle, kun ne ovat auki. Laite saattaa kaatua tai luukku 
rikkoutua. 
• Älä aseta laatikkoon raskaita esineitä tai helposti palavia tai syttyviä materiaaleja (nailon-, muovipusseja, 
paperia, kangasta jne.). Tai keittoastioita, joissa on muovisia osia (esim. kahvat). 
• Älä ripusta pyyheliinoja, tiskiriepuja tai vaatteita laitteeseen tai sen kahvoihin. 



 

 

Puhdistuksen ja huollon aikana: 
• Kytke laite pois päältä ennen kuin alat puhdistaa tai huoltaa sitä. Voit suorittaa em. toimet, kun olet 
irrottanut laitteen pistorasiasta tai kääntänyt pääkytkimet pois päältä. 
• Älä irrota säätönuppeja, kun puhdistat ohjauspaneelia. 

 
LAITTEESI TEHOKKAAN JA TURVALLISEN KÄYTÖN YLLÄPITÄMISEKSI SUOSITTELEMME 
KÄYTTÄMÄÄN AINA ALKUPERÄISIÄ VARAOSIA JA SOITTAMAAN TARVITTAESSA 
VALTUUTETULLE HUOLTOEDUSTAJALLEMME. 
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Har den äran att gratulera för nyanskaffad spis. 
 

Produkten är tillverkad enligt de för produkter inom 
EU:s område ställda direktiven ”LVD” 2006/95/EC, 
”EMC” 89/336/EC, 93/68/EC och 2002/40/EC. 

 
Produkten är tillverkad av förstklassiga råmaterial 
och den är testad innan den släppts på marknaden. 

 
Läs igenom denna bruksanvisning noggrant innan 
du börjar använda spisen och förvara den alltid i 
närheten av spisen. 

 
Följ alltid de säkerhetsinstruktioner som ges i 
anvisningen. 
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Utrustningens delar: 
 

1- Häll 
2- Programpanel 
3- Låsanordning för luckan (beroende på 

modell) 
4- Handtag på luckan 
5- Fack för tillbehör 
6- Reglerbara fötter 
7- Ugnens glaslucka 
8- Ugnsplåtar (2)/galler 
9- Ugnsplåtar (2)/galler 
10- Grillmotstånd 
11- Fläkt 
12- Ugnens innerljus 
13- Gjutjärnsplattor 

DEL 1: PRODUKTBESKRIVNING 

Modell Mått (cm) 
HKLV500 50*60*85/50*60*90 
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LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNINGEN. FÖLJ INSTRUKTIONERNA. 
GARANTIN TÄCKER INTE FEL SOM FÖLJER AV FELAKTIGT BRUK. 

 
 

 Utrustningen är avsedd endast för användning i hemhushåll. 
 Kontrollera att inga skador uppstått på utrustningen under transporten. Om det förekommer 

yttre skador på utrustningen, använd inte utrustningen, kontakta närmaste återförsäljare 
eller service. Sköt om att förpackningsmaterialet blir återvunnet på vederbörligt sätt. Se till 
att barn inte kommer åt att leka med förpackningsmaterialen. 

 Utrustningen får anslutas till elnätet endast av en person som har vederbörliga rättigheter 
för elinstallationer. Utrustningens tillverkare och importör ansvarar inte för fel på felaktigt 
installerad utrustning. 

 Innan du ansluter utrustningen till elnätet ska du försäkra dig om att utrustningens spänning 
överensstämmer med spänningen i eluttaget. Se kopplingssköld bakpå utrustningen. 

 Kopplingskabel medföljer inte utrustningen. 
 Installatören bestämmer hurdan kopplingskabel som är lämplig och kabeln får bara 

installeras av person med vederbörliga rättigheter för elinstallationer. Du får inte själv 
ansluta utrustningen till elnätet. 

 Före byte av innerljus i ugnen bör utrustningen kopplas bort från nätströmmen (säkring). 
 Vi rekommenderar att du kopplar bort utrustningen från nätströmmen (säkring) innan du 

rengör utrustningen. 
 En del av spisens delar kan vara varma också långt efter att utrustningen använts, varför 

du bör vänta tills utrustningen svalnat ordentligt innan du rengör spisen. 
 Sköt om att spisen inte används ensam av barn eller andra personer som behöver 

utomstående övervakning. Sköt om att de personer som använder utrustningen känner till 
hur utrustningen fungerar och dess delar. Förvara bruksanvisningen alltid i närheten av 
utrustningen. Betona säkert bruk av utrustningen då du använder den. 

 Utrustningen är inte en leksak och är under inga omständigheter lämplig för barns lekar. 
 Förvara inte lättantändliga ämnen i omedelbar närhet av ugnen. 
 Se till att inte elledningar som hör till andra apparater i närhet av spisen inte kommer i 

kontakt med utrustningen. 
 Sköt alltid om att utrustningens strömbrytare står på ”0” då du inte använder utrustningen. 
 Glaset i utrustningens ugnslucka blir varmt under användningen. Se till att ingen skadar sig 

genom att i onödan röra i glaset. Glaset får inte rengöras då det är varmt, eftersom det kan 
skadas av plötsliga temperaturförändringar. 

 Anvisningen gäller för flera modeller på marknaden. Därför ska du kontrollera modellen på 
typskylten. I denna anvisning kan ingå egenskaper som eventuellt inte finns i utrustningen. I 
anvisningen nämns vid gällande punkt vanligen avvikelserna i fråga om egenskapen. 

 Se till att barn inte använder utrustningen utan övervakning! 

 
DEL 2: VARNINGAR 
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 Om du upptäcker skråmor eller sprickor i utrustningens glasdelar, använd inte utrustningen 
utan kontakta närmaste service. 

 Utrustningen värms under användningen. Var speciellt försiktig vid användningen av 
ugnens inre del och grillen. 

 Då du använder grillfunktionen ska ugnsluckan vara stängd. 
 Använd inte ugnsrengöringsmedel för hällen eller för rengöring av de yttre ytorna. 
 Rör inte kokplattorna medan de ännu är heta. Du bör beakta att plattan kan svalna 

långsamt och fortfarande kan vara het. 
 Sköt om att utrustningen står stadigt efter installationen. 
 Vid behov kontrollera med hjälp av vattenpass att utrustningen står i balans. 
 Vi rekommenderar inte att utrustningen installeras på en separat plattform. Utrustningens 

höjd kan regleras med hjälp av dess regleringssockel och reglerbara fötter. 

Utrustningen får inte servas själv. För installation av utrustningen ta vid behov kontakt med 
servicen. 

 
 
 
 

 
 
 

Utrustningen är tillverkad av bästa möjliga råmaterial och med iakttagande av rådande säkerhets- 
och miljöföreskrifter. Läs noggrant igenom anvisningarna för att du ska få bästa möjliga nytta av 
utrustningens egenskaper. Följ de givna instruktionerna vid installationen av utrustningen. 

 
 

3.1. PLACERING AV UTRUSTNINGEN 
 
 

• Vid placeringen av utrustningen bör noggrannhet iakttas. Speciellt bör detta beaktas då 
utrustningen placeras mellan delar av köksinredningen. Vid behov ska du förvissa dig hos 
tillverkaren av inredningen hurudan temperatur delarna tål. 

• Obs! Utrustningen får aldrig installeras bland inredningsdelarna så att delarnas övre ytor är 
högre än spisens övre yta. 

• Placera aldrig utrustningen i omedelbar närhet av kylapparater. 
• Var säker om att utrustningen är placerad tillräckligt långt bort från t.ex. gardiner eller andra 

lättantändliga material. 
• Vi rekommenderar att tillräcklig luftcirkulation omkring utrustningen tas i beaktande då 

utrustningen installeras. Utrustningen får inte installeras så att den har omedelbar kontakt 
med väggen bakom den. 

• Inredningen vid utrustningens sidor måste tåla hetta och vara tillverkad så att den tål 
temperaturväxlingar som förorsakas av spisen. 

• Om spisens övre yta är på lägre nivå än inredningsdelarnas övre ytor får spisen inte 
installeras ihop med inredningen utan måste placeras på tillräckligt avstånd från 
inredningens delar. 

 
DEL 3: INSTALLATION OCH PLACERING AV UTRUSTNINGEN 
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• Du måste se till att säkerhetsavståndet ovanför spisen är tillräckligt. 
• Om spisfläkt installeras bör den placeras på minst 65 cm:s avstånd ovanför spisen. 
• Utrustningen bör alltid placeras på stadigt material. 

 
 
 
3.2. REGLERING AV HÖJDEN 

 
 

Spisen har 4 reglerbara fötter (bilden), och en 
löstagbar regleringssockel. Den 
fabriksinstallerade spisen är 90 cm hög och 
utan regleringssockel 85 cm. I båda 
installationerna kan höjden finjusteras med 
hjälp av de reglerbara fötterna så att spisen 
blir ca. 20 mm högre (se bild härinvid). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.1. BORTTAGNING AV REGLERINGSSOCKELN 

 
 
 
 
 
 

a) Ställ spisen försiktigt på sidan eller luta på 
den så att det är möjligt att ta bort sockeln. 
Regleringssockeln är under utrustningen (se 
bild). 

 
 
 
 
 
 
 
 

b) Använd som hjälp en skruvdragare vars 
skruvbit räcks genom regleringshålen i 
regleringssockeln till klämskruvarna. Lösgör 
alla skruvar en i taget såsom bilden visar. 
Obs! Kom ihåg att lösgöra alla fyra (4) 
regleringsskruvar från sockeln. 
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c) Då du lösgjort alla klämskruvar, kan du ta 
bort regleringssockeln. Spara sockeln och 
klämskruvarna för framtida bruk. 

 
 
 
 
 
 
 

d) Skruva nu fast de fyra (4) 
regleringsskruvarna och ställ spisen i upprätt 
ställning. Kontrollera att den står rakt med 
hjälp av ett vattenpass. Kontrollera att spisen 
inte lutar sig mot inredningens delar och att 
den varken lutar framåt eller bakåt. Slutför 
installeringen genom att skruva på fötterna 
för hand via facket för tillbehör. 

 
 
 

3.3. ANSLUTNING TILL ELNÄTET 
 
 
Följ instruktionerna nedan!! 

 
• Spisen ansluts till elnätet med hjälp av en separat elkabel (medföljer inte). Utrustningen får 

anslutas till elnätet ENDAST av en person med vederbörliga rättigheter för elinstallationer. 
Personen som installerar spisen väljer rätt kabel. Installeringen kan göras som en sk. 1- 
faskoppling eller 3-faskoppling. Schemat finns bakpå spisen bredvid installationsboxen. 
Försök aldrig själv ansluta utrustningen till elnätet!!! 

• Sköt om att elkabeln är tillräckligt lång. Då du ställer spisen tillbaka på sin plats ska du 
kontrollera att kabeln inte är i kläm eller i kontakt med ugnens bakre del. 

• Kontrollera att förkopplingskabeln alltid är ordentligt på sin plats. 
• Om du upptäcker ett fel på kabeln, får utrustningen inte användas. Kontakta en installatör. 

Kabeln får bytas endast av en auktoriserad elinstallatör med rättigheter till 
elinstallationsarbeten. 

• Utrustningen är planerad för elspänning på 220-240 V (1N) eller 400 V (3N). Låt en 
auktoriserad elinstallatör välja kopplingen. 

• Elkabeln får inte vara i kontakt med själva utrustningen eller en utomstående apparat. En 
felinstallerad kabel kan förorsaka farliga situationer och att garantin förfaller. Kontrollera 
också att säkringen som är avsedd för utrustningen har tillräcklig storlek. 

• Vid installationen bör installationsbestämmelser som gäller i landet iakttas. 
• Vid behov kan du kontrollera bestämmelserna hos Säkerhetsteknikcentralen (Finland). 
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3.4. VARNINGAR 
 
 

Utrustningen är tillverkad i enlighet med EU-direktiv och standarder ställda för elapparater. 
Vi betonar att bestämmelser som gäller i landet ska iakttas vid installation av utrustningen. 
Avvikelser från dem sker på konsumentens eget ansvar. Utrustningen får inte servas själv 
utan endast av en yrkeskunnig person inom området. 

 
• Utrustningen värms alltid då den används. Speciellt vid användningen av ugnen krävs 

noggrannhet. Speciellt då du öppnar ugnsluckan ska du komma ihåg att ångan som 
kommer inifrån ugnen är het. Kom också ihåg att det kan ta längre tid än förväntat för 
ugnens delar att svalna efter användningen. Kontrollera att utrustningen svalnat ordentligt 
innan du lämnar den utan uppsyn. 

 
Lämna inte utrustningen utan uppsyn då du använder den. Var speciellt noggrann då du 
kokar/värmer upp ämnen i vätskeform. Passa på att inte blanda vatten och oljor då de är 
heta. Släck eventuellt brinnande ämne genom att kväva branden med hjälp av ett lock eller 
ett släckningstäcke. Ha ett släckningstäcke i närhet av ugnen. 

 
Kontrollera att utrustningens ställare/vred är 0-ställda (avslagna) då du inte använder 
utrustningen. 

 
Förvara inte något lättantändligt ovanför spisen. Häng inte dukar/handdukar på luckans 
handtag. Se till att inga lättantändliga material finns i förvaringsfacket. 

 
• Det är förbjudet att förvara lättantändliga ämnen/material i ugnens förvaringsdel. 
• Om du lämnar utrustningen oanvänd för en längre tid ska du ta loss säkringen. 
• Placera utrustningen så att den inte kommer i kontakt med eller blir utsatt för fukt. 

 
 
 

• Obs! utrustningens möjliga 
elkopplingssätt (bilden). 

 
 
 

1-faskoppling 1N~ 3-faskoppling 3N~ 
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4.1 TEKNISKA UPPGIFTER UGNEN 
 
 

HKLV500  
Nedre motstånd 1 000 WATT 
Övre motstånd 1 000 WATT 
Grillmotstånd 1 600 WATT 

  
 
 

4.2 VREDEN/STÄLLARNA I BRUKSPANELEN 
 
 

Ugnens Ställning av Vänster framplatta Höger bak- 
funktionsställare  ugnstemperaturen (snabb) platta 

 

 
 

Vänster bakplatta Höger framplatta (snabb) 
 

4.3. ANVÄNDNING AV KOKPLATTORNA 
 
 

Spisen har 4 gjutjärnskokplattor, av vilka 2 är sk. snabbplattor (framme) och 2 normala plattor 
(bakom). Snabbplattorna är markerade med röd prick. Plattornas effekt kan ställas i 7 olika 
ställningar. ”0” är ställningen AVSTÄLLD. Ställningarna för de olika effekterna visas på bilden 
nedan. (6) högsta (1) lägsta effekt. 

 
DEL 4: ANVÄNDNING AV UTRUSTNINGEN 
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1... Hålla varmt 
 

2-3... Sjuda på låg effekt 
 

4-5-6...Koka – steka och koka upp 

ställ enligt behov. 

 
Kokplattorna 

 
 

Kokplattornas yta täcks av ett tunt skikt av skyddande material. Därför ska du före första 
användningen vrida ställaren på ”3” och låta plattorna värmas utan kokkärl i ca. 5 minuter. Det 
skyddande skiktet som lossnar från plattorna kan osa. Kom ihåg att vädra tillräckligt. 

 
Då du använder kokplattorna är det viktigt att du fäster uppmärksamhet vid valet av kokkärl i rätt 
storlek. Genom att välja ett kokkärl av rätt storlek sparar du energi och gör kokprocessen 
snabbare. Det rekommenderas inte heller att små kärl används på stora plattor, eftersom detta 
medför energispill och risk för överhettning på grund av extra onödig värme. Se anvisningar nedan. 

 
 
 

 
 

    
 
 
 

Kontrollera efter att du använt spisen att ställarna står på ”0” (AVSTÄLLT). Rör aldrig en platta då 
den är het. Glöm inte att plattan kan svalna länge. Håll barnen under övervakning då de är i 
närheten av spisen. Rengör hällen alltid efter användningen. Rengör också kokplattorna. Använd 
vid behov ett rengöringsmedel som är tillverkat för ändamålet. Skråma inte hällens yta. Den 
emaljerade ytan får inte skrapas med vassa föremål. Torka hällen omsorgsfullt. Om du inte 
använder plattorna på en längre tid kan du olja dem för att skydda deras yta mot korrosion. 

 
 

4.4. ANVÄNDNING AV UGNENS FUNKTIONER 
 
 

DEN HÄR MODELLEN HAR 4 OLIKA UGNSFUNKTIONER. Symbolerna nedan beskriver ugnens 
olika funktioner. ”0” är ställningen AVSTÄLLD. 

RÄTT FEL rundbottnat kärl FEL för litet kärl FEL kärlet fel ställt  på kokplattan 
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Obs! Före den första egentliga användningen ska du värma ugnen tom på 250 graders temperatur 
i ca. ½ timme. Det kan osa inne i ugnen och därför ska du sörja för tillräcklig ventilation. Växla 
mellan de olika funktionerna under värmningen. 

 
 

Ugnens nedre motstånd är på, märkesljuset tänds och du kan ställa 
önskad temperatur på temperaturvredet. 

 
 
 

Ugnens övre motstånd är på, märkesljuset tänds och du kan ställa önskad 
temperatur på temperaturvredet. 

 
 
 

Ugnens övre och nedre motstånd är på, märkesljuset tänds och du kan 
ställa önskad temperatur på temperaturvredet. 

 
 
 

Ugnens grillmotstånd är på, märkesljuset tänds och du kan ställa önskad 
temperatur på temperaturvredet. 

 
 
 

Temperaturen i nedre delen av ugnen 
 

Ugnens nedre del värms. Ställ inte det som ska värmas direkt på ugnens 
botten. Vi rekommenderar att du hellre använder spisen och kokar. 
Funktionen kan användas också i slutskedet av stekandet och till att hålla 
maten varm. 

 
 
 

Temperaturen i övre delen av ugnen 
 

Ugnens övre del värms. Vi rekommenderar denna funktion t.ex. för 
uppvärmning av mat. Kan också användas till finish i slutskedet av 
stekning t.ex. för att bryna ytan. 

 
 

Temperaturen i övre och nedre delen av ugnen (Grundinställning) 
 
 
 

Detta val rekommenderas för sk. traditionellt bruk av ugnen. Vid denna 
funktion värms både det övre och det nedre motståndet jämnt. Du kan 
påverka steknings- eller gräddningsresultatet genom att placera materialet 
på olika höjder inne i ugnen. Obs! Följ anvisningarna i receptet. Då du 
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väljer denna funktion, ska du förvärma ugnen i ca. 10 minuter. Placera 
ugnsplåten/gallret på önskad höjd inne i ugnen. De första gångerna du 
tillreder mat i ugnen börja med att placera maten mitt i ugnen och höj eller 
sänk plåten vid behov. Följ med gräddningsegenskaperna i början och 
handla därefter. Då du stänger av funktionen, ställ temperaturvredet på 
”0” och också funktionsknappen på ”0”. Ta försiktigt ut plåten från ugnen. 
Använd alltid en ugnsvante eller motsvarande. Öppna ugnsluckan helt 
och låt luckan stå öppen ett ögonblick. Glöm inte säkerheten. Se till att 
ugnen inte lutar framåt då luckan är helt öppen. 

 
 
 
 
 
 

Grillfunktionen 
 
 
 
 

Du kan grilla olika livsmedel i 
ugnen. Vi rekommenderar att 
materialet som grillas placeras på 
ugnens högsta nivå. Ställ en 
ugnsplåt på nivå 3 under det 
material som grillas. Då det grillas 
droppar det i allmänhet fett eller 
vätskor som gör att det osar och är 
osnyggt då det fastnar på 
ugnsbottnen. 

 
 

Ställ funktionsknappen på ställningen Grill. Välj temperatur. Låt ugnen förvärmas 
i cirka 5 minuter. Placera materialet som ska grillas i ugnen. Var försiktig! 
Grillmotståndet är synligt och hett!! Avsluta funktionen; Välj temperatur/ funktion 
”0” AVSLAGEN. Ta ut maten från ugnen. Låt luckan stå helt öppen. Glöm inte 
säkerheten. Låt ugnen svalna ett ögonblick och stäng luckan. Obs! Håll luckan 
stängd medan du grillar. 

 
VARNING: Max. temperatur vid grillning 190°C 

 
 
Praktiska tips för energisparande 
Ugnen kan släckas några minuter före stektidens slut. Ugnen hålls varm och detta räcker för att 
maten ska bli färdigt stekt. Öppna ugnsluckan bara då det är nödvändigt för att kontrollera om 
maten är färdigt stekt. Titta genom glaset i luckan (ugnslampan brinner hela tiden). 
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4.5. MATERIAL SOM KAN ANVÄNDAS I UGNEN 
 

Med utrustningen följer 3 olika underlag som är avsedda att användas i ugnen, ett galler och två 
plåtar. Då du använder ugnsplåtarna, rekommenderar vi att du alltid då du gräddar eller steker 
något använder ett separat bakplåtspapper. Vi rekommenderar också att du i mån av möjlighet 
använder stekformar med lock. 

 
I ugnen kan du använda glaskärl, kakformar och ugnsplåtar som är tillverkade för att användas i 
ugn. Kontrollera alltid tillverkarnas märkningar och följ dem. Då du ställer mycket små kärl i ugnen, 
ska du ställa dem på ett galler eller en plåt och alltid mitt i ugnen. 

 
Använd olika ugnsplåtar till olika ändamål. Fyll aldrig ugnsplåtarna för mycket så att materialet som 
ska stekas eller gräddas kommer att rinna över kanten på ugnsbottnen. Du ska också komma ihåg 
att plåtarna vid uppvärmningen kan böjas och ändra form, men att de då de svalnat återfår sin 
ursprungliga form. Låt plåtarna svalna innan du sköljer eller tvättar dem med vatten. Du ska också 
vara försiktig med de olika materialen då du tar ut dem från ugnen. Okontrollerade ändringar i 
temperaturen kan skada ugnskärlen. 

 
Då du grillar ska du alltid använda det ursprungliga ugnsgallret. Om du vill hindra att material som 
eventuellt droppar från det som grillas fastnar i ugnsplåten eller ugnsbottnen, rekommenderar vi att 
du penslar materialet som grillas med olja före grillningen. 

 
 

 
 

5.1. RENGÖRNING 
 

Före rengörningen ska du se till att alla knappar står på ”0”. Du ska också se till att utrustningen 
har svalnat helt. Bryt nätströmmen till utrustningen (säkringen). 

 
Kokplattorna 
Rengör plattorna efter varje användning med en duk. Vid behov kan du rengöra dem med en svag 
tvättmedelslösning. Till fastbränd smuts kan du använda stålull eller en speciell spisborste. Rengör 
plattorna alltid så att du skurar längs fårorna i dem. 

 
Rengör den emaljerade hällen med milt tvättmedel. Vid behov kan du blöta upp stark smuts. Torka 
hällen och plattorna väl. 

 
Användning av skurande eller starka rengöringsmedel kan skada spishällens yta. Iaktta 
anvisningarna från rengöringsmedlens tillverkare. 

 
Ugnen 
Rengör ugnen regelbundet, efter varje användningstillfälle. Det är lättare att rengöra ugnens inre 
yta medan ugnen är något varm. Torka av den emaljerade ytan inne i ugnen med en mjuk duk. Vid 
behov kan du använda ett milt alkaliskt tvättmedel. Torka ytan väl. 

 
Använd inte skurpulver eller starka tvättmedel vid rengöringen. Till avlägsnande av ingrodd och 
fastbränd smuts rekommenderar vi ugnsrengöringsmedel som är särskilt tillverkade för rengöring 
av ugnar. Då du använder dem ska du följa rekommendationerna från tvättmedlets tillverkare. 

 
DEL 5: UNDERHÅLL OCH RENGÖRNING 
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Rengöring av spisens yttre yta och glasluckan 
Rengör ugnens glaslucka regelbundet efter varje användningstillfälle. Till avlägsnande av ingrodd 
och fastbränd smuts ska du använda ett alkaliskt milt tvättmedel. För rengöring av glaset kan du 
också använda för detta ändamål tillverkade tvättmedel. Då ska du noggrant följa 
tvättmedelstillverkarens anvisningar. Du kan också använda en metallskrapa som är avsedd till 
rengöring av keramiska spishällar för att avlägsna den mest ingrodda och fastbrända smutsen. 

 
 

5.2. UNDERHÅLL 
 

BYTE AV UGNSLAMPAN 
Lampan inne i ugnen får endast bytas ut av auktoriserad serviceperson. Lampan är av typ 
230V/25W/Type E14. Före bytet ska nätströmmen till utrustningen brytas (säkring). Kom också 
ihåg att ugnen ska ha svalnat efter användningen. 

 
 

 
 
 

6.1. INNAN DU KONTAKTAR SEVICEN 
Kontrollera följande: 

 
Om spisen inte fungerar: 

• Kontrollera att säkringen som hör till utrustningen fungerar eller att den är på plats. 
 

Om ugnen inte värms 
• Kontrollera att temperaturvredet är ställt på önskad temperatur. 
• Kontrollera att ugnens funktionsknapp inte står på ”0”. 

 
Om ljuset inne i ugnen inte brinner: 

• Kontrollera att utrustningens säkring fungerar eller att den är på plats. 
• Ugnslampan kan eventuellt ha gått (se byte av ugnslampan). 

 
Om kokplattorna inte värms 

• Kontrollera att utrustningens säkring fungerar eller att den är på plats. 
• Kontrollera att ugnens funktionsknapp inte står på ”0”. 

 
Vid behov kan du kontakta återförsäljaren eller vårt Servicecenter tfn. 03-2254 920 

 
6.2. TRANSPORT AV UTRUSTNINGEN 
Beakta detta under transporten: 
Följ transportanvisningarna i den ursprungliga förpackningen. Transportera utrustningen i upprätt 
ställning. Då du packar upp utrustningen från förpackningen, ska du sörja för att 
förpackningsmaterialet återvinns som sig bör. 

 
Om du inte har tillgång till den ursprungliga förpackningen, kan du packa utrustningen omsorgsfullt 
i t.ex. papp. Skydda glasluckan så att den inte skadas och tejpa fast dörren väl så att den inte kan 

 
DEL 6: SERVICE OCH TRANSPORT 
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öppnas under transporten. Skydda kokplattorna, så att de inte kan skråmas. Markera utrustningens 
fram/baksida på pappen. 

 
 
 

Enligt WEEE-direktivet ska el- och elektronikavfall återvinnas och behandlas 
skilt. Produkten får inte förstöras tillsammans med hushållsavfall, utan ska 
föras till en för detta ändamål avsedd återvinningsstation. 

 
 
 
 
 
 

DEL 7: TEKNISKA UPPGIFTER OCH TABELLER MED UNGEFÄRLIGA 
STEKTIDER 

 
 

Yttre mått. H x B x D cm 90–92/85–87 x 50 x 60 

Djup med dörren öppen cm 105 

Kokplattor: Ø mm / W 145/1000 
 145/1500 
 180/1500 
 180/2000 

Ugnens volym l 52,5 

Ugnens inre mått cm 37 x 33 x 43 

Ugnens effekt W:  

• nedre värmen 1000 

• övre värmen 1000 

• grillmotståndet 1600 

Anslutningseffekt W max. 8,1 kW 

Energiförbrukning (kWh) 0,81 

Nettovikt kg 43 

Tillbehör Galler 1x 
 Låg plåt 1x 
 Djup plåt 1x 
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GARANTI 
Garantin täcker material- och tillverkningsfel som kommer fram inom 2 år från dateringen på 
kvittot. Garantin gäller inte för fel som förorsakats av felaktig användning av utrustningen eller 
av vårdslös behandling, förvaring eller vård. 

 
Här följer en tabell med ungefärliga stektider. De exakta värdena får du genom att själv 
anteckna stektiderna vid olika tillfällen. Stektiderna beror alltid på råmaterialet, fuktigheten, 
vikten osv. 

 
Ungefärlig 
stektidstabell 

Fals nr. Ugnens 
temperatur °C 

Tid 
Minuter 

Övre/nedre värme 
vald 

 
4 
3 
2 
1 

Typ av mat    

MAT    
Nötkött 2 125–175 Enligt vikt 
Kyckling 1 125–175 ca. 60/kg 
Vilt 1 125–175 Enligt vikt 
Fisk 1 150–200 Enligt vikt 

Lådrätter 2 175–200 45–60 

BAKVERK    

Sockerkaka 1 eller på ugns- 170–180 30–35 
Kakbotten botten på galler 175–200 35–40 
Hembakad bulle (längd) 2 175–200 25–35 
Jästbröd 2 175–200 30–40 
Ugnspannkaka 2 215–250 15–25 
Karelska piroger 2 275 10–15 
Hemgjord pizza 2 250–275 10–15 
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Ungefärliga 
tider 

     

för grillning 
 
Maträtt 

 
Mängd 
kg 

 
4 
3 
2 
1 

 
Temperatur 
°C 

 
Förvärmningstid 
minuter 

 
Tid 
minuter 

Kalvkotlett 1 3 190 °C 5 25–30 
Lammkotlett ” ” ” ” 25–30 
Lever ” ” ” ” 30–35 
Färsrullader ” ” ” ” 15–25 
Stek som 
steks i nät 

 
- 

 
” 

 
” 

 
” 

 
30–35 

Halv broiler - ” ” ” 25–35 
Fiskfilé - ” ” ” 15–20 
Fyllda tomater     10–12 

 
 
 
 
Importör: Suomen Kodinkonetukku Oy 

Servicecentral: Honkoliini Oy 03–2254900 
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