
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

LASIKERAAMINEN LIESITASO 

BTO431 

 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 
 

  



 



 



YLEISTÄ  
 

Lue ohjekirjaa huolellisesti ennen laitteen asennusta ja 

käyttöönottoa. Säilytä ohjekirja tulevaisuudeksi. 

Sähköasennus on suoritettava spesialistin toimesta, 

noudattaen paikallisia sähköasennusvaatimuksia.  

 
TURVALLISUUS  
Käytä liesitasolla vain litteäpohjaisia keitinastioita, jonka 

pohjan läpimitta on vain vähän yli keitinalueen 

läpimitan (kuva 6). Älä käytä epatasaisella, karhealla, 

kuperalla tai koveralla pohjalla keitinastiaa. Tämä laite 

ei ole tarkoitettu fyysisesti, motorisesti tai henkisesti 

rajoitteisten, kokemattomien tai taitamattomien 

henkilöiden (eikä lasten) käyttöön, ellei heidän 

turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja 
opasta heitä laitteen käytössä.  

 

 
TÄRKEÄÄ:  

• Vältä nesteiden joutumista liesitasolle (esim. ylikiehunnassa) - vähennä tehoa, jotta kiehuminen 

ei olisi liian voimakasta. 

• Varmista, ettei tyhjää keitinastiaa olisi liesitasolla, taso kytkettynä päälle.  

• Ruuanlaiton päättyessä kytke keitinalueet pois päältä. 

• Jos lieden pinta säröilee, kytke liesi pois päältä ja poista virtaverkosta, muutoin seurauksena 

saattaa ollaa sähköisku. 

 
ASENNUS  
Tämä asennusohje on tarkoitettu erikoistuneelle asentajalle ja antaa ohjeet asennusta, määräyksistä ja 

huollosta voimassaolevan lain ja standardien mukaisesti. Jos minkä tahansa lämpöä säteilevä laite 

asennetaan suoraan liesitason alle, on äärimmäisen tärkeää, että sekä tämä laite että liesitaso olisivat 

vaatimustenmukaisesti eristettyjä. Tämän vaatimuksen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa 

liesitason hipaisukytkimien rikkoutumisen. 

 
LAITTEEN SIJOITUS KALUSTEESEEN  
Laite on tarkoitettu sijoittamiseksi työtasoon, kuten näkyy kuvasta 1. Laita eristemateriaali liesitason 

reunan alle, koko reunaa pitkin (kuva 4).  Työtason ulosleikkauksen mitat löytyvät kuvasta 1. 

Eristemateriaalin laittaminen varmistaa, ettei nesteita joutuisi työtason ja liesitason välille, koska on 

mahdotonta varmistaa, että työtaso ja sen liite liesitasoon olisi täysin tasaista.  

Kiinnitä liesitaso työtasoon 4 tuen avulla, huomioiden työtason paksuutta (kuva 2). Jos liesitason alaosa 

on asennuksen jälkeen luoksepääsettävissä alakaapin kautta, on asennettava eristävä kalustepaneeli tai 

hylly, seuraten kuvassa 3 annettuja mittoja. Jos liesitason alle asennetaan uuni, sitten eristävä paneeli ei 

ole tarpeellista. 

 
 



SÄHKÖLIITÄNNÄT (KUVA 5).  
Ennen sähköliitoksen tekemista on varmistettava:  

• että maadoitusjohto olisi 2 cm pidempi muista kaapeleista;  

• että virtaverkon ominaisuudet ovat vastaavia laitteen tyyppikilvessa annettuille ominaisuuksille 
(tyyppikilven löydät liesitason alta);  

• että virtaverkon liitospistoke olisi varustettu toimivalla, vaatimustenmukaisella maadoituksella. 

Maadoitus on lain mukaan pakollista. 

Jos laitteen mukana ei ole toimitettu liitoskaapelia sekä / tai sopivaa pistokketta, hanki sopiva, laitteen 

tyyppikilvesta löytyvien tietojen mukainen kaapeli ja pistoke. Jos laite liitetään virtaverkkoon 

vakioliitännän kautta, on järjestelmään asennettava moninapainen katkaisukytkin, kontaktien väli 

ainakin 3 mm,  tyyppikilven mukaisella kuormituksella ja voimassaolevien standardien mukainen 

(vihreä/keltainen maadoitusjohto ei saa olla katkaistavissa kytkimella). Katkaisukytkimen on oltava 
luoksepääsettävässä paikassa myös asennuksen jälkeen. 

  
HUOLTO  
Poista lika tasosta erikoisen raaputtimen avulla, joka on ostettavissa erikseen (kuva 7). Puhdista 

keitinalue mahdollisimman perusteellisesti sopivilla puhdistusaineilla ja pehmeällä pyyhkeellä, 

senjälkeen puhtaassa vedessä kostutetulla pyyhkeellä ja kuivaa huolellisesti. 

Jos liesitasolle joutuu alumiinifolion tai muovin kappaleita, samoin sokeria, poista ne mahdollisimman 

nopeasti raaputimella. Nämä aineet saattavat jättää pysyvää jälkeä liesitasoon (kuva 7). Missään 

tapauksessa ei saa käyttää hankaavia pesusienia, vahvoja kemikaaleja (uunispray, tahranpoistoaineet 
tms.) keraamisen liesitason puhdistukseen. 

 
KÄYTTÖ  
Liesitasoa ohjataan hipaisukytkimilla suoraan tasosta. Liesitasossa omat kytkimet ja numeronäyttö 

jokaista keitinaluetta kohtaan, samoin kytkimet ajastimelle. 

 

HIPAISUKYTKIMET (ks . kuva 8). 

A - ON/OFF kytkin > kytkee laitteen päälle tai pois 
B - Lukitus > ohjauspaneelin aktivointi/lukitus 

C - Ajastin / + kytkin > ajan lisääminen  

D - Ajastin / - kytkin > ajan vähentäminen 

E – Leventyvä alue > leventyvän alueen toisen renkaan aktivointi 

F - Alue / + kytkin > keitinalueen tehon lisääminen 

G - Alue / - kytkin > keitinalueen tehon vähentäminen 

L – Alueen näyttö > keitinalueen tehon ilmaisu 

M - Ajastinnäyttö > ajastimen aikalaskentanäyttö 

 

LIESITASON PÄÄLLEKYTKENTÄ  

Käyttöönoton aikana on laite turvatilassa, toisinsanoen kytkimet ovat lukossa ja vastaavassa kytkimessä 

 palaa valo. Käyttämiseksi on ensiksi deaktivoitava lukitus, kytkimen  painalluksella, kunnes 

merkkivalo sammuu. Paina  liesitason päällekytkentää varten. Kaikki L-näytöt jokaista keitinaluetta 

kohtaan syttyvät ja laite on valmiustilassa. Ohjauspaneeli on aktiivitilassa 10 sekunnin ajaksi. Jos tässä 

ajassa keitinaluetta ei käynnistetä, palautuu ohjauspaneeli automaattisesti poiskytkettyyn tilaan ja 

edellä kuvailtu aktivointi on liesitason päällekytkemiseksi suoritettava uudelleen.  

 



 

KEITINALUEEN PÄÄLLEKYTKENTÄ.   

Valitse haluttu keitinalue ja paina kytkimelle  alueen asettamiseksi teholle 9 (enimmäisteho) tai 

kytkimelle  alueen asettamiseksi teholle 1 (vähimmäisteho). Senjälkeen voit säätää tehon kytkimien 

 tai  painalluksella. Alueen tehotasoja on 9, se ilmaistaan vastaavan keitinalueen L näytössä 
numeroilla.  

 

LEVENTYVÄ KEITINALUE  

Yksi keitinalue on varustettu leventyvällä alueella. Paina kytkimelle  leventyvän keitinalueen 

aktivointia varten. Säädä teho kytkimien  tai  avulla. 
 

JÄLKILÄMPÖ  
Keitinalueen lämpötila ruuanlaiton päättyessä on korkea. Kunnes keitinalue jäähtyy alle 50C asteen, 

palaa näytössä L vastaava merkkivalo . Merkkivalo sammuu, kun lämpö on laskenut vaarattomalle 
tasolle. 

 

AJASTIN  

Ajastimella voidaan asettaa keitinalueelle tarkka toiminta-aika 1....99 minuutiin. Ajastimen aktivointia 

varten kytke haluttu keitinalue päälle ja säädä lämpötila, paina ajastimen kytkimia  tai  ajan 

säätämiseksi. Vahvista kytkimen  tai  painalluksella päällekytketyn alueen ohjauspaneelissa. 

Symboli  ilmestyy vastaavan keitinalueen näyttöön, missä ajastin aktivoitiin ja näytössä M näkyy 
ajastimen minuuttien alaslaskenta 

Jos haluat perua ajastintoiminnon, kytke keitinalue pois päältä tai paina kytkimille  tai  

vastaavassa keitinalueen paneelissa, senjälkeen samanaikaisesti kytkimia tai  ajastimen 
paneelissa. 

 

OHJAUSPANEELIN LUKITUS  
Liesitason ohjaimien lukitus on tarpeellinen välttääkseen tahattomaa päällekytkentää (lapsien toimesta, 

puhdistuksen aikana tms.). Kytkimen  painalluksella lukitaan ohjaimet ja vastaava merkkivalo 

syttyy. Ohjaimet vapautetaan kytkimen  painalluksella. Poiskytkentä on silti mahdollista, jopa silloin 

kun ohjaimet ovat lukossa. 

 

KEITINALUEIDEN POISKYTKENTÄ  

Keitinalueen poiskytkentää varten paina samanaikaisesti kytkimille  ja  vastaavan keitinalueen 

paneelissa tai kytkimelle  kunnes  ilmestyy näyttöön.  
 
 
 



LIESITASON POISKYTKEMINEN  

Koko liesitason poiskytkemiseksi pidä kytkin  painettuna.  

 
TURVAKYTKIN 
Laitteessa on turvakytkin, joka automaattisesti kytkee keitinalueet pois, jos ne ovat toimineet tietyn ajan 

tietyllä teholla. 

Tehotaso Aikarajoitus 

1 10 

2-3 5 

4 4 

5 3 

6, 7, 8 2 

9 1 

 
KÄYTETTYJEN SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITTEIDEN KÄSITTELYSTÄ 

Käytetyt elektroniikkalaitteet on käsiteltävä Eurooppalaisdirektiivin  2002/96/EC (WEEE) 

mukaisesti. Tämä symboli (WEEE-direktiivin liitteen IV mukainen roskaastiasymboli) tarkoittaa 

sähköja elektroniikkaromun erilliskeräystä EU-maissa. Älä heitä tätä laitetta tavallisen 

talousjätteen joukkoon. Hyödynnä tuotetta hävitettäessä maassasi käytössä olevia palautus- ja 

keräysjärjestelmiä. 
 

Valmistaja kiistää vastuun minkä tahansa mahdollisista vahingoista, jotka syntyvät asennus- ja 

käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä. Takuu peruuntuu, jos vahingot syntyvät edellämainittujen 

ohjeiden ja varoitusten laiminlyönnistä. 

 

 


