
MINIKEITTIÖ MKZ 100D 
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET 

 

Välineet aluskaapin, jääkaapin ja ruostumattoman työtason kokoamiseen:  

- Kaksipuolinen teippi tiskialtaan ja kaappien kiinnittämiseen  

- Pois- sekä ylivuotoputkitus 1,5 tuumaa  

- Pidike / ruuvi  

- Folio 

 

TEKNISET TIEDOT 
1.1. Minikeittiöt kootaan asennuspaikalla. Kaikki minikeittiön laitteet ovat käytettävissä 

molemmin päin, elikä valmistettu käyttämiseksi sekä vasemmalla että oikealla. Tekniset 
yksityiskohdat mahdollistavat sijoittaa keitinalueet / tiskialtaan vasemmalle tai oikealle, 
käyttäjän toivomuksen mukaisesti. 

1.2. Minikeittiön toimitukseen kuuluu: 
1) jääkaappi 
2) tiskialtaan alle sijoitettava kaappi 
3) ruostumaton työtaso keitinalueella sekä tiskialtaalla. 

HUOMIO: Minikeittiöön kuuluu kaksi virtajohtoa pistokkeella (jääkaappi sekä keitinlevyt).  
 

1.3. Jääkaappi 
∗ 100% HCIF- sekä HF vapaa 
∗ Hyödyllistä tilaa noin 110 L 
∗ Pakastin noin 15 L 
∗ energialuokka A 

1.4. Kaapin jaksot, purettuina 
∗ E1 laatukategorian peitelevyt 
∗ väri: valkoinen 

1.5. Ruostumattomasta teräksestä työtaso 100 x 60 cm 
∗ yhdistetty (liesitason) virtajohtoon, pistokkeellä 
∗ yhtenäisteho 3000 W (16 A) 
∗ 1 pikalevy 145 mm, 1500 W 
∗ 1 yleislevy 180 mm, 1500 W 
∗ tiskiallas ylivuotoputkituksella sekä tarvittavilla venttiileillä 
∗ kohokuvioitu pinta tiskialtaan vieressä 

 
HUOMIO! Mahdollisia pieniä mitta- tai värieroavaisuuksia saattaa johtua 
tuotannonteknologiasta, mutta ne poikkeukset eivät ole perusteena reklamaatioon. 

 



 

Asennusohjeet 
1.1. Piirustuksen mukaan on aluksi koottava aluskaappi ja asennettava sinne (minkä puolelle 

sijoitetaan tulevaisuudessa jääkaappi) kaksi itseliimautuvaa listaa ( etukyljestä 30 mm sekä 
takakyljestä 90 mm etäisyydelle).  
 

1.2. Seuraavaksi on liimattava toimituksessa sisältyvä foliolehti jääkaapin päälle.  
Jääkaapin oven kätisyys on vaihdettavissa sen mukaisesti, halutaanko sijoittaa jääkaappi 
oikealle tai vasemmalle. 

1.3. Aluskaapin ja jääkaapin liittäminen. 
∗ Jääkaappi on ensiksi säädettävä vaakasuoraan tavalla, että kaikkien ovien etureunat 

olisivat yhdellä linjalla. 
∗ Tarkista asennuslistojen sijainti vastaavasti jääkaapin sijaintiin.   
∗ Poista asennuslistoilta suojakelmu ja paina aluskaapin sekä jääkaapin kylki tiiviisti 

yhteen.  
∗ Tarpeen tullessa on jääkaapin asento säädettävissä. 

 
1.4. Ruostumaton tiskiallas 

∗ Kaksipuolinen teippi 
liimataan jääkaapin ja 
aluskaapin ulkoseinän 
yläreunaan. 

∗ Laita ruostumaton työtaso 
täsmällisesti jääkaapin 
sekä aluskaapin päälle, 
työtason etureuna ylettyy 
oikeasti asennettuna yli 
kaappien etukyljen noin 
5-10 mm verran. 

HUOMIO: Paikat, minne kaksipuolinen teippi liimataan, on ennen asennusta puhdistettava pölystä 
tm. liasta! 
 
 

      

 

           Kaksipuolinen teippi 2 x 50 cm 

Ruostumattoman työtason sijoittaminen aluskaapille 

Teippi 

Tiskialtaan alle olevan kaapin 
etukylki 

Jääkaapin takakylki 



TURVALLISUUS 
1. Keitinlevyt kuumentuvat ruuanlaiton aikana korkeaan lämpötilaan – käytön aikana on oltava 

varovainen. 
2. Liesitasoa ei saa jättää toimimaan ilman valvontaa. Ruuassa sisältyvä rasva, öljy tai alkoholi 

ovat helposti syttyviä. Jos ruoka syttyy liedellä, laita astialle heti kansi päälle. Koskaan älä 
sammuta palavan ruuan liekkejä vedellä. 

3. Tyhjää astiaa ei saa laittaa keitinlevylle sen toimiessa – sekä astia että keitinlevy saattavat 
särkyä. 

4. Sähkölaitteiden johdot eivät saa tulla kosketukseen kuuman keitinlevyn kanssa. 
5. Keitinlevyn rakojen tai rikkoutumisen ym. tapauksessa on liesitaso heti poistettava 

virtaverkosta. Soita paikalliseen huoltoliikkeeseen. Myös takuuajan päättymisen jälkeen on 
laitteen korjaukset suoritettavia ainoastaan pätevässä huoltoliikkeessä. Älä koskaan yritä 
korjata laitetta itse. 

6. Koskaan ei saa käyttää liettä ei-tarkoituksenmukaisesti, esimerkiksi keittiön lämmitykseen. 
7. Käyttämisen jälkeen kytke liesitaso aina pois päältä: säädä kytkimet asentoon 0 ja varmista, 

ettei merkkivalo palaa. 

JÄÄKAAPPI 
Jääkaapin on annettava seisoa (ennen päällekytkentää) pystyasennossa 6 tuntia kuljetuksen 
jälkeen - se varmistaa, että jäähdytysneste laitteen sisällä valuu oikealle tasolle. Jos jääkaappi 
kuljetettiin vaaka-asennossa, on laitteen annettava seisoa pystyasennossaan 24 tuntia ennen 
päällekytkentää. Kaapin päällekytkentä liian aikaisesti saattaa aiheuttaa kompressorin palamisen. 
Enemmän tietoja löydät jääkaapin käyttöohjeista.  

KEITINLEVYT 
Ennen ensikäyttöä on kuumennettava keitinlevyjä ilman keitinastiaa noin 5 minuuttia 
enimmäisteholla. Se varmistaa keitinlevyjen suojakerroksen vahvistumisen. 
Ruuanlaittoa aloitetaan säätäessä keitinlevyn kytkin asentoon 3, lämpenemisen jälkeen 
(muutaman minuutin kuluttua) on lämpö säädettävä pienemmälle teholle.  
Keitinlevyjen pinta on suojattu ruostumattomalla kuumuudenkestävällä silikaatilla. Sitä 
suojakerrosta ei saa vahingoittaa terävillä esineillä (veitset, metallista pesusienet), keitinsuolalla 
eikä hankaavilla puhdistusaineilla. Puhdista keitinlevyjen pinta säännöllisesti, mutta aina 
likaantumisen jälkeen (esimerkiksi ylikiehumisen). Kuivaa levy puhdistamisen jälkeen, kytkien se 
muutamaksi hetkeeksi päälle. Jos silikaattikerros on kulunut pois, on levyjä voideltava erikoisesti 
siiheen tarkoitetulla voiteluaineella. 

MITÄ, JOS...? 
Keitinlevyt eivät lämpene. Mistäkin syystä ei saa keitinalue virtaa. Tarkista minikeittiön virtakehää 

sekä asunnon sulakkeita, tai muiden sähkölaitteiden kunto, jos 
minikeittiö ei ole liitetty erilliseen virtakehään.  
Jos et löydä häiriön syitä, soita paikalliseen huoltoliikkeeseen. 

Merkkivalo ei pala. Jos keitinlevyt siitä huolimatta lämpenevät, on merkkivalon lamppu 
luultavasti palanut. Anna huoltomiehen asentaa uusi lamppu. Älä yritä 
korjata laitetta itse. Takuu ei kata rikkinäisiä lamppuja. 

Jääkaappi ei jäähtyy riittävästi.  Jos termostaatin säätämisellä et paranna tilannetta, saattaa  
. syynä olla termostaatin tai kompressorin viallisuus tai jäähdytysnesteen 

vuoto. Soita huoltoliikkeeseen. 
        



 
 
 

Faneerilista –peitetään 
itseliimautuvalla listalla 

Sähköliesi- tiskiallas 

kaappi jääkaappi 

 

Peiteruuvit 


