
MINIKEITTIÖ MKB 100D 
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET 

 

Välineet aluskaapin, uunin ja ruostumattoman työtason kokoamiseksi:  

- Kaksipuolinen teippi tiskialtaan ja kaappien kiinnittämiseksi 

- Pois- sekä ylivuotoputkitus 1,5 tuumaa  

- Ruuvit  

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

molemmin päin, elikä valmistettu käyttämiseksi sekä vasemmalla että oikealla. Teknisesti 
on mahdollista liesitason / tiskialtaan sijoitus vasemmalle tai oikealle, käyttäjän 
toivomuksen mukaisesti. 

1.2. Minikeittiön toimitukseen kuuluu: 
1) kalusteuuni 
2) tiskialtaan aluskaappi, astialaatikolla uunin alle. 
3) ruostumaton työtaso valuraudasta tai keraamisella liesitasolla sekä tiskialtaalla. 

Minikeittiöön kuuluu kaksi virtajohtoa pistokkeella (uuni sekä keitinlevyt).  
 

1.3  Uuni 
• Schaub-Lorenz OVB607X 

1.4. Kaapin jaksot, purattuina 
∗ 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. Ensiksi kootaan aluskaappi. 
1.2. Uunin sijoitus kaappiin. 

Uunin sijoitus kaappiin tapahtuu mukana olevien ruuvien avulla. Uuni sijoitetaan 
kalusteen aukeamaan, aukaistaan uunin luukku ja kiinnitetään uuni 
tarkoituksenmukaisten reikien kautta ruuvien avulla kalusteeseen. 
 
 



1.3. Ruostumaton tiskiallas 
∗ Kaksipuolinen teippi 

liimataan aluskaapin 
ulkoseinän yläreunaan. 

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

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

 

      

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 kaapelit 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 
laitteiden korjaukset suoritettavia ainoastaan pätevässä huoltoliikkeessä. Älä koskaan yritä 
korjata laiteitta itse. 

6. Koskaan ei saa käyttää liettä tai uunia ei-tarkoituksenmukaisesti, esimerkiksi keittiön 
lämmitykseen. 

7. Käyttämisen jälkeen kytke liesitaso sekä uuni aina pois päältä: säädä kytkimet asentoon 0 ja 
varmista, ettei merkkivalo palaa. 

           Kaksipuolinen teippi 2 x 50 cm 

Ruostumattoman työtason sijoittaminen aluskaapille 

Teippi 

Aluskaapin etukylki 
aluskaapin takakylki 



VALURAUDASTA 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. 

KERAAMINEN LIESITASO 
Keraamisen lieden käyttäminen. Lasikeraaminen pinta on hyvin luja, muttei täysin särkymätön. 
Näin pidennät lasikeraamisen liesitason käyttöikää: 
Vältä kovia iskuja keitinastioilla tai muilla esineilla liesitason pintaan. 
Vältä kattilakansien sijoittamista liesitasolle. Ne saattavat naarmuuntaa liesitason pintaa. Älä käytä 
karheapohjaista astiaa.  Älä käytä liesitasoa työtasona. Älä koskaan käytä alumiinifoliota tai 
alumiinista raaputinta liesitason pinnan puhdistuksessa. Alumiini sulaa ja vahingoittaa lieden 
pinnan. Höyrypuhdistinta ei saa käyttää liesitason pinnan puhdistuksessa. 
Älä koskaan lämmitä suljettua tölkkiä suorastaan keitinalueella. Lämmitessä saattaa  tölkki haljeta. 
Väärin käyttämisestä johtunut esteettiset virheet eivät ole takuun alaisia.  Jos liesitason pinta 
rakoilee tai rikkoutuu, irrota laite heti virtaverkosta tai poista virtakehän suojus. Ota viipymättä 
yhteys huoltoliikkeeseen. 
 

MITÄ, JOS...? 
Keitinlevyt/alueet 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. 

        
 
 
 


