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 Arvoisa asiakas, 
 

Haluamme tarjota tuotteita, jotka ylittävät odotuksesi ja jotka on valmistettu 
nykyaikaisissa tiloissa ja huolellisesti laatutestattuina. Käyttöohje on luotu siten, että 
voit tehokkaasti hyödyntää hankkimaasi laitetta. Lue käyttö-, huolto-, asennus- ja 
turvallisuustiedot huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Ota yhteys valtuutettuun 
huoltoon laitteen asentamiseksi sähköverkkoon. 

 
CE-yhdenmukaisuusilmoitus 

 
Ilmoitamme, että tuotteemme vastaavat sovellettavia Euroopan unionin direktiivejä, 
päätöksiä ja säännöksiä sekä viitteinä olevien standardien vaatimuksia. 

 
Tämä laite on tarkoitettu vain ruoanlaittoon kotona. Muunlainen käyttö (kuten huoneen 
lämmittäminen) on asiatonta ja vaarallista. 

 

 Käyttöohjeet pätevät useisiin malleihin. Voit huomata eroavaisuuksia 
käyttöohjeiden ja mallisi välillä. 

 
Vanhan laitteen hävittäminen 

 

Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli ilmaisee, että tätä 
tuotetta ei voi käsitellä kotitalousjätteenä. Tämän sijasta laite on 
toimitettava elektronisten ja sähkökäyttöisien laitteiden saatavana 
olevaan keräyspisteeseen. Tuotteen hävittäminen oikealla tavalla auttaa 
välttämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia 
haittavaikutuksia, joita saattaa aiheutua vääränlaisesta käytöstä 
poistosta. Jos haluat tarkempaa tietoa tämän tuotteen kierrättämisestä, 

ota yhteyttä paikalliseen kaupunginhallitukseen, jätehuoltopalveluun tai kauppaan, 
josta ostit tuotteen. 
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 TURVALLISUUSOHJEET   

Lue nämä ohjeet huolellisesti ja kokonaan läpi ennen 
laitteen käyttöönottoa ja säilytä niitä sopivassa paikassa 
tulevaa tarvetta varten. 

Tämä käyttöohje koskee useita eri malleja. Laitteesi 
ominaisuudet saattavat poiketa jonkin verran ohjeissa 
kuvatuista. Kiinnitä erityistä huomiota numeroihin lukiessasi 
käyttöohjetta. 

Yleiset turvallisuusvaroitukset 

• Tätä laitetta voi käyttää yli 8-vuotiaiden lasten sekä henkilöiden 
toimesta, joiden fyysinen, aisteihin perustuva tai henkinen kyky 
on heikentynyt tai, joilla ei ole kokemusta ja tietämystä 
laitteesta jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö 
opastaa heitä laitteen turvallisessa käytössä tai valvoo laitteen 
käyttöä. Lapset eivät saa leikkiä tämän laitteen kanssa. 
Laitteen puhdistusta ja huoltoa ei saa suorittaa lasten toimesta 
ilman valvontaa. 

VAROITUS: Laite ja käsiteltävissä olevat osat kuumenevat 
käytön aikana. Varovaisuutta on noudatettava kuumien 
kohteiden koskettelun välttämiseksi. Alle 8-vuotiaat lapset on 
pidettävä kaukana laitteesta elleivät he ole jatkuvan valvonnan 
alaisena. 

• VAROITUS: Tulipalovaaran välttämiseksi älä jätä keittotasoa 
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 tavaroita    kuumenevilla 
pinnoilla. 

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

• Malleissa, joissa on lieden kansi, puhdista roiskeet kannelta 
ennen käyttöä ja anna lieden viiletä ennen kannen sulkemista. 

• Älä käytä laitetta ulkoisen ajastimen tai erillisen kaukosäätimen 
kanssa. 
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•      VAROITUS: Laitteen kaatumisen estämiseksi on siihen 
asennettava tasapainokiinnikkeet. (Tarkempaa tietoa on 
saatavissa tasapainokiinnikepakkauksesta.) 

• Laite kuumenee käytön aikana. Varo koskemasta uunin 
sisäpuolisiin lämpöelementteihin. 

• Kahvat, joista pidetään lyhyen aikaa kiinni, voivat kuumentua 
normaalissa käytössä. 

• Älä puhdista uuninluukun lasia tai muita pintoja hankaavilla 
puhdistusaineilla tai terävillä metallikaapimilla. Ne voivat 
naarmuttaa pintaa ja aiheuttaa lasin särkymisen tai pinnan 
vahingoittumisen. 

• Älä käytä höyrypuhdistinta laitteen puhdistamiseen. 

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

•      HUOMIO: Helposti käsiksi päästävät osat voivat 
kuumentua, kun paisto- tai grillitoiminnon aikana. Pidä pienet 
lapset kaukana laitteesta käytön aikana. 

• 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. Sopimattomat liesisuojat voivat aiheuttaa 
onnettomuuksia. 

• Ennen laitteen sähkökytkentää varmista, että paikalliset 
jakeluolot ( sähköjännite ja taajuus) ja laitteen tekniset tiedot 
ovat yhteensopivia. Laitteen tekniset tiedot löytyvät tarrasta. 
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•     HUOMIO: Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi 
ainoastaan ruoanlaittoon ja kotitalouskäyttöön. Sitä ei saa 
käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen tai muihin 
käyttötapoihin kuten esim. kaupalliseen käyttöön yleisessä 
ympäristössä tai huoneen lämmittämiseen. 

• Älä nosta tai siirrä 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. 

• Varmista, että virtajohto ei joudu puristuksiin tai vahingoitu 
asennuksen aikana. Jos virtajohto vahingoittuu, vain valmistaja, 
sen valtuutettu asentaja tai vastaavasti pätevä henkilö saa 
vaihtaa sen vaarojen 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 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 
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, liialliselle kosteudelle jne. 
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Käytön aikana 

• Saatat huomata lievää hajua käyttäessäsi uunia ensimmäistä 
kertaa. Tämä on täysin normaalia ja sen aiheuttavat 
kuumenevien osien eritysmateriaalit. Suosittelemme, että 
ennen uunin ensimmäistä käyttökertaa säädät sen tyhjänä 
täydelle teholle 45 minuutin ajaksi. Varmista, että paikassa, 
johon uuni asennetaan, on hyvä ilmanvaihto. 

• Ole varovainen avatessasi uunin luukkua ruoanlaiton aikana tai 
sen jälkeen. Uunista tuleva kuuma höyry voi aiheuttaa 
palovammoja. 

• 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. 
Älä koskaan kaada vettä öljyn aiheuttamaan tulipaloon, vaan 
kytke laite pois päältä ja peitä liekit esim. kannella tai 
palopeitteellä. 

•Aseta kattilat keskelle keittoaluetta ja käännä kahvat 
turvalliseen asentoon niin, ettei niihin voi törmätä tai takertua. 

• Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, katkaise virta 
pääkatkaisimesta. Vastaavasti, jos kaasulaitetta ei käytetä, 
sulje kaasuventtiili. 

• Kun laite ei ole käytössä, varmista, että säätönupit ovat 
asennossa "0" (pois päältä). 

• Pellit kallistuvat ulos vedettäessä. Ole varovainen äläkä läikytä 
tai pudota kuumaa ruokaa vetäessäsi pellejä pois uunista. 

• Älä laita mitään uuniluukun päälle sen ollessa avoimena. Se 
voisi häiritä uunin tasapainoa ja vahingoittaa luukkua. 

• Älä laita painavia esineitä tai helposti syttyviä asioita (esim. 
nailonia, muovipusseja, paperia, kangasta jne.) laatikkoon, tai 
keittoastioita, joissa on muovisia osia (esim. kahvat). 
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•     HUOMIO: Säilytyslokeron sisäpinta voi kuumeta 
laitteen käytön aikana. Vältä sisäpinnan koskettamista. 

• 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 tehdä sen, 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 huoltoliikkeisiin. 

Varoitus Vakava loukkaantumis- tai 
hengenvaara 

Sähköiskuvaara Korkean jännitteen vaara 

Huomio Tapaturma tai aineellinen 
vahinko 

Tärkeää Järjestelmän asianmukainen 
käyttö 
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ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO  

 VAROITUS: Tämä laite on asennettava valtuutetun huoltohenkilön tai pätevän 
teknikon toimesta tämän oppaan ohjeiden mukaisesti ja voimassa olevia paikallisia 
säännöksiä noudattaen. 

 
• Virheellisen asennus voi aiheuttaa hankaluuksia ja vahinkoa, josta valmistaja ei 

ota vastuuta ja jota vakuutus ei korvaa. 

• Ennen asennusta on varmistettava, että paikalliset jakeluolosuhteet (virtajännite ja 
taajuus ja/tai kaasun tyyppi ja paine) ja laitteen säädöt vastaavat toisiaan. Laitteen 
edellytykset löytyvät tarrasta. 

• Käyttömaassa voimassa olevia lakeja, määräyksiä, direktiivejä ja standardeja on 
noudatettava (turvallisuusmääräyksiä, asianmukaista kierrättämistä jne.). 

 Ohjeita asentajalle  

Yleiset ohjeet 

• Poistettuasi pakkausmateriaalit laitteesta ja sen lisälaitteista, tarkista laite vaurioiden 
varalta. Jos huomaat vaurioita, älä käytä laitetta, vaan ota välittömästi yhteyttä 
valtuutettuun huoltohenkilöön tai pätevään teknikkoon. 

• Varmista, että lähistöllä ei ole syttyviä tai tulenarkoja materiaaleja, kuten verhoja, 
öljyä, kangasta jne., joka voisi syttyä. 

• Laitetta ympäröivän työtason ja kalusteiden on oltava valmistettuja lämpötiloja 
kestävistä materiaaleista. ( varmista keittiökalustevalmistajalta) 

• Laitetta ei saa asentaa suoraan astianpesukoneen, jääkaapin, pakastimen, 
pesukoneen tai kuivausrummun yläpuolelle. 

• Laite voidaan sijoittaa huonekalujen lähelle sillä ehdolla, että alueella, jolla laite on, 
huonekalujen korkeus ei ylitä lieden korkeutta. 

Lieden asentaminen  
 

• Jos keittiökalusteet ovat liettä korkeampia, niiden on oltava vähintään 10 cm 
etäisyydellä laitteen reunoista ilman kierron helpottamiseksi. 

• Laitteen takana tulee olla vähintään 2 cm tyhjää tilaa ilman kierron 
mahdollistamiseksi. 

• Jos laitteen yläpuolelle asennetaan liesituuletin tai kaappeja, varmista riittävät 
etäisyydet . 
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 Sähkökytkentä ja turvallisuus   

VAROITUS: Tämän laitteen sähkökytkennän saa suorittaa vain  
valtuutettu huoltohenkilö tai pätevä sähköasentaja tämän käyttöohjeen  
mukaisesti ja voimassa olevia paikallisia sääntöjä noudattaen. 

 VAROITUS: LAITE ON MAADOITETTAVA. 

On tarkistettava, että laitteen nimellisjännite (joka on painettu laitteen tarraan) vastaa 
verkkovirran jännitettä, ja johdotuksen tulee kyetä käsittelemään laitteen nimellistehon 
(myös tämä ilmoitetaan laitteen tarrassa). 

 

• Varmista, että asennuksen aikana käytetään eristettyä asennukseen tarkoitettua 
kaapelia (ei mukana). Virheellinen kytkentä voi vahingoittaa laitettasi. Laitteen 
saa kytkeä sähköverkkoon VAIN asianmukaiset asennusluvat omaava henkilö. 
Kaapelin valinnan suorittaa myös lieden asentaja  

• Huolehdi, että sähkökaapeli on riittävän pitkä. Kun asetat  liettä takaisin paikoilleen 
varmista, ettei  kaapeli  ole  litistyksissä tai    kosketuksissa  uunin  takaosaan. 

• Virtajohto on pidettävä etäällä laitteen kuumista osista eikä se saa taipua tai joutua 
puristuksiin. Muuten johto voi vahingoittua ja aiheuttaa oikosulun.  

• Laite on suunniteltu 220-240 V (1N) / 400V (3N)~ virtalähteille. Jos virtalähteesi on 
erilainen, ota yhteyttä valtuutettuun huoltohenkilöstöön tai pätevään 
sähköasentajaan. 

• Sulakekytkimen on oltava helposti käsiteltävissä, kun laite on asennettu. 

• Varmista, että kaikki liitokset on kiristetty riittävästi. 

• Kiinnitä virtajohto kaapelipuristimeen ja sulje kansi. 

• Liitäntäkotelon liitin laitetaan liitäntäkoteloon. 
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 Jalkojen säätö  

Liedessä on neljä säädettävää jalkaa, sekä irrotettava 
säätösokkeli. Tehdasasetuksissaan lieden korkeus on 90 
cm ja ilman säätösokkelia 85 cm Turvallisen käytön kannalta 
on tärkeää, että laitteesi on vakaa ja tasapainossa. Varmista, 
että laite on vaakasuorassa ennen ruoanvalmistusta. Jos laitteen 
korkeutta täytyy lisätä, kierrä jalkoja vastapäivään. Jos laitteen 
korkeutta on laskettava, kierrä jalkoja myötäpäivään. 

 
Laitteen korkeutta voidaan nostaa max. 30 mm jalkoja 
säätämällä. Laite on painava, ja suosittelemme, että sitä 
nostamassa on vähintään kaksi henkilöä. Älä koskaan 
raahaa laitetta. 

 

Säätösokkelin poisto ( 85cm asennus korkeus)  
 
Aseta liesi varovasti kyljelleen tai kallelleen siten, että sokkelin poisto 
on mahdollista. Säätösokkeli on laitteen alla 

 
 
 
 
Käytä apunasi ruuviväännintä, jonka terä ylettyy säätösokkelin 
asennusrei`istä sen kiinnitysruuveihin. Irrota kaikki ruuvit yksi 
kerrallaan kuvan osoittamalla tavalla. Huom! Muista irrottaa myös 
kaikki neljä ( 4) säätöruuvia pois sokkelista. 
 
 
Kun olet irrottanut viimeisenkin kiinnitysruuvin, poista 
säätösokkeli paikoiltaan. Säilytä sokkeli ja kiinnitysruuvit 
tulevaisuutta  varten. 
 

 
Kiinnitä nyt neljä(4) säätöruuvia paikoilleen ja nosta liesi 
pystyasentoon. Tarkista suoruus vesi – vaa`alla. Tarkista, ettei liesi 
nojaa kalusteisiin ja ettei liesi ole kallellaan eteen tai taakse. Suorita 
viimeistelyasennus kiertämällä jalkoja tarvikelokerosta käsin. 
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A

Sein Tasapaino
kiinnike 

B

Tasapainokiinnikepakkaus  

2 
 
 
 
 
 

3 
 

Tulppa (x1) 
   

Asiakirjapussissa on tasapainokiinnikepakkaus. Kiinnitä tasapainokiinnike (1) löysästi 
seinään ruuvilla (2) ja tapilla (3) ja noudata alla olevan kuvan ja taulukon mittauksia. 
Säädä tasapainokiinnikkeen korkeutta niin, että se on samalla tasolla liedessä olevan 
aukon kanssa, ja kiristä ruuvi. Työnnä laite seinää kohti ja varmista, että 
tasapainokiinnike on työnnetty laitteessa olevaan aukkoon. 

TUOTTEEN MITAT 
(Leveys x Syvyys x Korkeus) 

(cm) 

A (mm) B (mm) 

60x50x90 247,5 112 

60x50x85 247,5 64 

1 

Tasapainokiinnike 
(x1) (kiinnitetään 

seinään) 

 
 
 

Ruuvi (x1) 
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 LAITTEEN OMINAISUUDET  
 

 

 

 Tärkeää: Laitteiden tekniset tiedot vaihtelevat, ja laitteesi ulkonäkö voi olla 
erilainen kuin alla olevissa kuvissa esitetty. 

 
Osaluettelo  

 

1. Liesitaso 
2. Ohjauspaneeli 
3. Uuniluukun kahva 
4. Uuniluukku ( lasi) 
5. Säätöjalat / pyörät 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keraamisen tason alueet Teho W 
145mm Hi-light 2 X / etu oikea   + taka vasen 1200 
180mm Hi-light 2 X / etu vasen  + taka oikea 1800 

 
 

 Ohjauspaneeli   
 

6. Uunin toimintojen säätöväännin 
7. Uunin lämmönsäätimen väännin 
8. Keittotason säätöväännin 

1

2

 

4

5
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TUOTTEEN KÄYTTÖ  
 

 

 

Keittolevyn säätö 

Keraamisen keittotason säädöt  
 

Keraamista keittotasoa säädetään 6-paikkaisella vääntimellä. 
 

Keraamista keittotasoa käytetään kääntämällä säätöväännin halutun asetuksen 
kohdalle. Kunkin säätövääntimen vieressä on symboli, joka osoittaa, mitä keittolevyä 
kyseisellä vääntimellä säädetään. Ohjauspaneelin päällä/pois -valo osoittaa, jos joku 
keraamisista keittolevyistä on käytössä. 

 

 

Vääntimen Toiminto 

0 Pois päältä 

1 Lämpimänä pito 

2-3 Hauduttaminen matalalla teholla 

4-5-6 Keittäminen, paistaminen ja kiehuttaminen 
 

Tärkeää: Vääntimen kääntösuunta voi vaihdella tuotteen teknisten tietojen mukaisesti. 
 

Kaksois- ja ovaalilevyt (jos sellainen on) 
 

Kaksois- ja ovaalilevyissä on kaksi kuumenevaa aluetta. Aktivoidaksesi kaksois-/ 
ovaalilevyn ulomman alueen käännä väännin asentoon. Molemmat ulommat alueet 
ovat päällä.  

 
Poistaaksesi kaksois- /ovaalilevyn ulomman alueen käytöstä käännä väännin asentoon 
nolla. Molemmat ulommat alueet ovat pois päältä. 

 
Ylijäämälämmön osoitin (jos sellainen on) 

 
Lieden käytön jälkeen siihen jää ylijäämälämpöä, joka varastoituu vitrokeraamiseen 
lasiin. Jos ylijäämälämpö on yli 60 °C, palaa sen keittolevyn ylijäämälämmön merkkivalo, 
jonka lämpötila ylittää tämän arvon. 
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Pyöreä- 
pohjainen 

astia 

Liian 
pieni 
astia 

Astia väärin 
keittolevyllä 

Jos virransaanti keittolevylle katkaistaan ylijäämälämmön merkkivalon ollessa päällä, 
varoitusvalo vilkkuu, kun virta kytketään takaisin. Näyttö vilkkuu kunnes 
ylijäämälämpö on vähentynyt tai yksi kuumenevista alueista aktivoidaan. 

 
Vihjeitä ja ohjeita  

 Tärkeää: Kun keraamisia keittolevyjä käytetään suurella teholla, kuumenevat alueet 
voivat näyttää menevän päälle ja pois päältä. Tämä johtuu turvalaitteesta, joka estää lasin 
ylikuumenemisen. Päälle ja pois päältä meneminen ruokaa laitettaessa suurella teholla on 
normaalia eikä se vahingoita liettä tai viivästytä kypsymisaikaa. 

 VAROITUS: 

• Älä käytä keittolevyjä, jos kuumenevilla alueilla ei ole keittoastioita. 

• Käytä vain tasapohjaisia keittoastioita, joissa on riittävän paksu pohja. 

• Varmista, että keittoastian pohja on kuiva ennen kuin asetat sen keittolevylle. 

• Kun kuumeneva alue on käytössä, on tärkeää varmistaa, että keittoastia on asetettu 
huolellisesti keittolevyn keskelle. 

• Älä käytä keittoastioita, joiden pohjan läpimitta eroaa käytettävän keittolevyn 
läpimitasta energian säästämiseksi. 

 
 
 
 

 
    

 
 
 

• Älä käytä karheapohjaisia astioita, jotka voivat naarmuttaa lasin keraamista pintaa. 

• Jos mahdollista, käytä astioissa aina kansia. 

• Kosketettavissa olevien pintojen lämpötila voi olla korkea laitteen toimiessa. Pidä 
lapset ja eläimet poissa lieden lähettyviltä käytön aikana ja kunnes se on täysin 
viilentynyt käytön jälkeen. 

• Jos huomaat liedessä halkeaman, virta on kytkettävä pois välittömästi, ja 
valtuutetun huoltohenkilön on vaihdettava rikkoutunut osa. 
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 Uunin käyttö  

Uunin toimintavalitsin 

Käännä valitsin haluamaasi kypsennystoimintoa vastaavan symbolin kohdalle. 
Lisätietoa eri toiminnoista löytyy kohdasta "Uunin toiminnot" 

 
Uunin lämmönsäätimen väännin 

 
Valittuasi kypsennystoiminnon, käännä kyseinen säädin haluamasi lämpötilan 
kohdalle. Uunin lämmönsäätimen valo syttyy aina, kun lämmönsäädin on 
kuumentamassa uunia tai ylläpitämässä sen lämpötilaa. 

 
Uunin toiminnot 

 
* Uunisi toiminnot ovat seuraavat: ( malli HKLV503F)/ symbolit valintanupissa. 
 

 
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 käyttää myös 
paistamisen loppuvaiheen viimeistelyyn esim. 

pinnan ruskistus. 
 
 
 
 

Staattinen kypsennystoiminto: Uunin 
termostaatti ja varoitusvalo kytketty, ja ylä- ja 
alavastus alkavat toimia. Staattinen 
kypsennystoiminto tuottaa lämpöä ja kypsentää 

ruoan tasaisesti. Tämä sopii erinomaisesti leivonnaisten, 
kakkujen, uunipastan, lasagnen ja pizzan paistoon. Uunia 
kannattaa esilämmittää noin 10 minuutin ajan, ja vain yhtä 
hyllyä tulee käyttää kerrallaan tämän toiminnon aikana 
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Puhallintoiminto: (kiertoilma + ylä / alalämpö)   

Uunin termostaatti ja varoitusvalo kytketty, ja ylä- ja 
alavastus ja puhallin alkavat toimia. Tämä toiminto 
sopii erinomaisesti leivonnaisten paistamiseen. 

Uunin ylä- ja alavastukset ja puhallin kypsentävät ruoan. Puhallin 
saa aikaan ilman kierron ja antaa ruoalle kevyesti grillatun 
efektin. Uunia kannattaa esilämmittää noin 10 minuutin ajan. 
Puhallin- ja alavastustoiminto sopii erinomaisesti esimerkiksi 
pizzan paistamiseen tasaisesti ja nopeasti. Puhallin jakaa 
kuumuutta uuniin tasaisesti, ja alavastus kypsentää ruoan. 

 
 
 
 

Paistotaulukko Staattinen Ala-Ylä-Puhallin 

 
Ruokalajit 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Lehtitaikina 1 – 2 170-190 35-45 1 - 2 170-190 25-35 

Kakku 1 – 2 170-190 30-40 1 – 2- 3 150-170 25-35 

Pikkuleipä 1 – 2 170-190 30-40 1 – 2 -3 150-170 25-35 

Vetinen ruoka 2 175-200 40-50 2 175-200 40-50 

Kana 1-2 200 45-60 1 - 2 200 45-60 
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Syvä pelti (mukana)  
 

Syvää peltiä käytetään pataruokien kypsennykseen. 
 

Pelti menee paikalleen oikein, kun työnnät sen loppuun asti 
mille vain hyllylle. 

 
 
 
 

Ritilä (mukana)  
 
 

Ritilää käytetään ruoan grillaamiseen tai käsittelyyn muissa 
astioissa. 

 
 
 
 
 

 

Matala pelti (mukana)  
 

Matalaa peltiä käytetään leivonnaisten, esimerkiksi  
piirakoiden, paistamiseen. 

 
Pelti menee paikalleen oikein, kun työnnät sen loppuun asti  
mille vain hyllylle. 

 
 
 

Lapsilukko  
 

Uuniluukkua avattaessa nosta ensin lapsilukkoa ja työnnä 
se kädelläsi oikealle. Vedä sitten uuniluukkua itseäsi kohti 
pitämällä sen kädensijasta toisella kädelläsi, ja vapauta 
sitten lapsilukko. Ovi sulkeutuu sitä kevyesti työntämällä. 

 
 
 
 
 

Lapsilukko 
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Keraamisen tason puhdistuslasta ( rapa)  

 
Älä käytä tason puhdistukseen teräviä metalliesineitä. 
Puhdistus- spatula ( rapa) on tarkoitukseen valmistettu 
apuväline, jolla pinttyneen lian saa turvallisesti 
puhdistettua tasolta. 
 
Huom! Muista aina käytön jälkeen liu`uttaa spatulan suoja 
takasin paikoilleen siten, että erittäin terävä puhdistusterä 
peittyy suojaan. 
 
Uunipeltien asetus  
 
Liuta uunipellit tai ritilä uunin sisään muotoiltujen 
kannattimien varaan ( väleihin). Varmista että pellit 
ovat tukevasti paikoillaan ja eivät pääse liukumaan 
itsestään ulos. 

VAROITUS: Kytke laite pois päältä ja anna sen 
jäähtyä ennen laitteen puhdistusta. 

 
 
 

Uunipeltien säilytys  
 
 

Säilytä uunipellit tai ritilä uunin alla olevassa 
säilytystilassa. Huolehdi, että pellit / ritilä eivät ole kuumia 
kun asetat ne säilytystilaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Yleiset ohjeet  
 

• Tarkista, että puhdistusmateriaalit ovat sopivia ja valmistajan suosittelemia ennen 
niiden käyttöä laitteesi puhdistukseen. 

• Käytä voidemaisia tai nestemäisiä puhdistusaineita, jotka eivät sisällä hiukkasia. Älä 
käytä syövyttäviä aineita, hankaavia puhdistusjauheita, karkeaa teräsvillaa, sillä ne 
voivat vahingoittaa lieden pintoja. 

• Älä käytä hiukkasia sisältäviä puhdistusaineita, sillä ne voivat naarmuttaa laitteen 

lasia, emaloituja ja/tai maalattuja osia.  

• Jos nesteitä läikkyy liedelle, puhdista ne välittömästi estääksesi osien 
vahingoittumisen. 

• Älä käytä höyrypuhdistinta laitteen minkään osien puhdistamiseen.  
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Uunin puhdistaminen sisältä  
 

• Uunin emaloitu sisäpinta on helpompi puhdistaa kun uuni 
on hiukan lämmin 

• Pyyhi uuni saippuaveteen kastellulla pehmeällä liinalla 
jokaisen käyttökerran jälkeen. Pyyhi uuni sitten uudelleen 
märällä liinalla ja kuivaa se. 

• Uunin perinpohjaiseen puhdistukseen voidaan toisinaan 
tarvita nestemäisiä puhdistusaineita. 

 

Keraamisen lasin puhdistaminen  
 

Keraaminen lasi kestää raskaita työkaluja, mutta se voi rikkoutua, jos sitä lyödään 
terävällä esineellä. 
 

 VAROITUS: Keraamiset keittolevyt - jos pinta on säröinen, kytke laitteesta virta 
pois sähköiskuvaaran välttämiseksi ja soita huoltoon. 

 
• Puhdista keraaminen lasi voidemaisella tai nestemäisellä puhdistusaineella, 

huuhtele hyvin ja kuivaa pyyhkeellä. 

•  Älä käytä teräkselle tarkoitettuja puhdistusaineita, jotka voivat vahingoittaa lasia.  

• Läikkyneet sokeriset tai makeat ruoat on puhdistettava välittömästi lasin jäähdyttyä. 

• Pyyhi pöly lieden pinnalta kostealla pyyhkeellä. 

• Keraamisen lasin värimuutokset eivät vaikuta pinnan rakenteeseen tai kestävyyteen 
eikä se johdu materiaalin muutoksista. 

 

Keraamisen lasin värimuutoksille voi olla useita syitä: 
 

1. Läikkynyttä ruokaa ei ole puhdistettu lieden pinnalta. 

2. Liedellä on käytetty sopimattomia astioita, jotka ovat kuluttaneet sen pintaa. 

3. Väärien puhdistusaineiden käyttö. 

Lasiosien puhdistaminen  
 

• Puhdista laitteen lasiosat säännöllisesti. 

• Käytä lasinpuhdistusainetta lasiosien puhdistamiseen sisä- ja ulkopuolilta, huuhtele 
huolellisesti ja kuivaa pyyhkeellä. 

 

Emaloitujen osien puhdistaminen  
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• Puhdista laitteen emaloidut osat säännöllisesti. 

• Pyyhi emaloidut osat saippuaveteen kastellulla pehmeällä pyyhkeellä. Pyyhi ne 
sitten uudelleen märällä liinalla ja kuivaa ne. 

• Älä pese emaloituja osia niiden ollessa vielä kuumia ruoan kypsentämisen jäljiltä. 

•       Älä jätä etikkaa, kahvia, maitoa, suolaa, vettä, sitruunaa tai tomaattimehua 
emalipinnalle pitkäksi aikaa. 

Ruostumattomien teräsosien puhdistamisen (jos sellaisia on)  
 

• Puhdista laitteen ruostumattomat teräsosat säännöllisesti. 

• Pyyhi ruostumattomat teräsosat vain veteen kastellulla pehmeällä pyyhkeellä. 
Kuivaa ne sitten huolellisesti kuivalla pyyhkeellä. 

• Älä pese ruostumattomia teräsosia niiden ollessa vielä kuumia ruoan 
kypsentämisen jäljiltä. 

• Älä jätä etikkaa, kahvia, maitoa, suolaa, vettä, sitruunaa tai tomaattimehua 
ruostumattomille teräspinnoille pitkäksi aikaa. 

Sisäisten lasiosien irrottaminen  
 

Ennen uunin lasioven puhdistamista sinun täytyy irrottaa sisälasi kuvan osoittamalla 
tavalla: 

 
 

1. Työnnä lasia suuntaan B ja irrota se pidikkeestään (x).  

 Vedä lasi ulos suuntaan A. 

 

 

 

 
Sisälasin laittaminen paikalleen: 

 
2. Työnnä lasia sen pidikkeensä (y) suuntaan ja sen alle kohti 
suuntaan B. 

 

 

 

 
3. Laita lasi pidikkeen alle (x) suuntaan C. 
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 Jos uuniluukussa on kolminkertainen lasi, kolmas lasikerros irrotetaan 
samalla tavalla kuin toinen lasi. 

 
Uuniluukun irrottaminen  

 
Ennen uunin lasioven puhdistamista sinun täytyy irrottaa luukku kuvan osoittamalla 
tavalla: 

1.   Avaa uuniluukku. 

2.   Avaa satulakiinnike (a) (ruuviavaimella) ääriasentoon asti. 

3.  Sulje luukku, kunnes se on lähes täysin suljettu ja irrota ovi vetämällä sitä 
itseäsi kohti. 

1 2 

A

3 
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Huolto 
 

 

VAROITUS: Vain valtuutettu huoltohenkilö tai pätevä teknikko saa suorittaa tämän 
laitteen huoltotöitä. 

Uunin lampun vaihtaminen   

VAROITUS: Kytke laite pois päältä ja anna sen jäähtyä ennen laitteen.  
puhdistusta. 

 
• Irrota ensin lasilinssi ja sitten lamppu. 

• Laita uusi lamppu paikalleen (on siedettävä 300 °C lämpötilaa) irrotetun lampun 
paikalle (230 V, 15-25 W, tyyppi E14). 

• Laita lasilinssi paikalleen. Nyt uuni on käyttövalmis. 

 Lamppu on erityisesti suunniteltu kodin ruoanlaittovälineissä käytettäväksi. Se ei 
sovellu huoneiden valaisuun. 
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VIANETSINTÄ JA KULJETUS 

 Vianetsintä   

 Jos sinulla on edelleen ongelmia laitteesi kanssa suoritettuasi perustason 

vianetsinnän, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon tai pätevään teknikkoon. 

Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu 
 
Lieteen tai 
keittolevyihin ei tule 
virtaa. 

 

• Jännitelähdettä ei 
ole. 

• Tarkista laitteen varoke. 

• Tarkista, onko kyseessä 
sähkökatkos, kokeilemalla 
muita sähkölaitteita. 

 
Uuniin ei tule virtaa. 

 
• Virta on kytketty pois 

päältä. 

• Tarkista, tuleeko laitteeseen 
virtaa. Tarkista myös, toimivatko 
muut keittiölaitteet. 

 

Ei kuumuutta, uuni ei 
lämpene. 

• Uunin 
lämpötilasäädin on 
säädetty 
virheellisesti. 

• Uuniluukku on jätetty 
auki. 

 

• Tarkista, että uunin 
lämmönsäätövääntimet on 
säädetty oikein. 

 
 
 

Uuni paistaa 
epätasaisesti. 

 
 
 
• U u n i n  h y l l y t  o v a t  

v ä ä r ä s s ä  
a s e n n o s s a .  

• Tarkista, että suositellut lämpötilat 
ja hyllyjen asennot ovat käytössä. 

• Älä availe luukkua 
kypsennyksen aikana ellet 
paista ruokia, joita on 
käännettävä. Jos avaat luukun 
usein, sisälämpötila laskee, 
mikä voi vaikuttaa paiston 
lopputulokseen. 

 

Uunin valo (jos sellainen 
on) ei toimi. 

• Lamppu on palanut. 

• Virransaanti on 
katkaistu tai pois 
päältä. 

• Vaihda lamppu ohjeiden 
mukaisesti. 

• Varmista, että virransaanti on 
päällä pistorasiasta. 

 

Uunin puhallin (jos 
sellainen on) on 
äänekäs. 

 

• Uunin hyllyt 
tärisevät. 

• Tarkista, että uuni on 
vaakasuorassa. 

• Tarkista, että hyllyt ja 
paistoastiat eivät tärise 
kosketuksissa uunin 
takapaneeliin. 
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 Kuljetus  

 
Jos sinun täytyy kuljettaa laitetta, käytä alkuperäisiä pakkausmateriaaleja ja kanna 
tuotetta sen alkuperäisessä pakkauksessa. Noudata pakkauksen kuljetusmerkkejä. 
Teippaa kaikki irralliset osat laitteeseen, ettei se vahingoittuisi kuljetuksen aikana. 

 
Jos sinulle ei enää ole alkuperäistä pakkausta, valmista kuljetuslaatikko niin, että laite 
ja erityisesti sen ulkoiset pinnat on suojattu ulkoisilta uhkilta. 
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 TEKNISET TIEDOT  
 

Merkki HELKAMA  

 
Malli  HKLK503F 

Uunityyppi  SÄHKÖ 

Paino kg 39(+/-2) 

Energiatehokkuusindeksi - tavallinen  105,3 

Energiatehokkuusindeksi - kiertoilma  103,9 

Energialuokka  A 

Energiankulutus (sähkö) - tavallinen kWh/käyttö-
kerta 

0,80 

Energiankulutus (sähkö) - kiertoilma  kWh/käyttö-
kerta 

0,79 

Kammioiden lukumäärä  1 

Kuumuudenlähde  SÄHKÖ 

Tilavuus l 50 

Tämä uuni on standardin EN 60350-1 mukainen   
 Uunin teho W 2300 

Energiansäästön vinkkejä 
 
Uuni 
- Kypsennä ruokalajit yhdessä mahdollisuuksien mukaan. 

 
- Pidä esikuumennusaika lyhyenä. 

 
- Älä pitkitä kypsennysaikaa. 

 
- Muista kytkeä uuni pois päältä kypsennyksen päätteeksi. 

 
- Älä avaa uuniluukkua kypsennyksen aikana. 
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Merkki  
 

 
 

Malli  HKLK503F 

Liesityyppi  Sähkö 

Kuumenevien alueiden lukumäärä  4 

Kuumennusteknologia-1  Säteilevä 

Koko-1 cm Ø14,5 

Energiankulutus-1 Wh/kg 192,0 

Kuumennusteknologia-2  Säteilevä 

Koko-2 cm Ø14,5 

Energiankulutus-2 Wh/kg 192,0 

Kuumennusteknologia-3  Säteilevä 

Koko-3 cm Ø18,0 

Energiankulutus-3 Wh/kg 192,0 

Kuumennusteknologia-4  Säteilevä 

Koko-4 cm Ø18,0 

Energiankulutus-4 Wh/kg 192,0 

Lieden energiankulutus Wh/kg 192,0 

Tämä liesi on standardin EN 60350-2 
mukainen 

  

   
Energian säästön vinkkejä 

 
Liesi 
- Käytä tasapohjaisia kypsennysastioita. 

 
- Käytä oikean kokoisia astioita. 

 
- Käytä astioissa kansia. 

 
- Minimoi nesteen tai rasvan määrä. 

 
- Kun neste alkaa kiehua, laske tehoa. 
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