
KEITTIÖTASON KÄYTTÖOHJE  

SCHLOSSER CTS501  

  

Hyvä ostaja, 

Säilytä tämä opas myöhempää tarkistusta varten. Kiitän ennen kaikkea 

mieluummin tuotteitamme. Lue huolellisesti tämän oppaan ohjeet ja 

varoitukset. Opas sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta asennuksesta, 

käytöstä ja kunnossapidosta sekä varotoimenpiteistä, jotka auttavat sinua 

saamaan kaiken hyödyn tuotteestasi. Valmistaja ei ole vastuussa henkilöille, 

ympäristölle tai omaisuudelle aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat 

käsikirjan virheellisestä kääntämisestä tai tulostamisesta. 

 

MALLI CTS501  

SUOJAUSJÄRJESTYS 
  

NOPEA LÄMMITYS 
  

SÄHKÖLAITE  
  

KAKSI-OSAINEN LEVY 1  

KESKIMÄINEN LEVY -  

PIENI LEVY 2  

OHJAUSPANEELI SENSOR  

DIGITAALINEN NÄYTÄMÖ VALODIOODI 

VÄRI MUSTA  

  

JÄLKILÄMMÖN NÄYTTÖ 
  

LAITTEEN MITAT (mm)  520X460  

INTEGROINNINMITAT (mm)  490X420  

VASEMPI (ETU) TEHO  1200 W  

OIKEAN LEVYN TEHO 750/1200 W  

VASEMPI (TAKAANA) TEHO 1200 W  

  -  

 -  

  

KEITTIÖTASON KÄYTTÖ 

 Kun keittotaso kytketään päälle, kaikki keittotason symbolit 

syttyvät sekunnin ajan. Keittotaso siirtyy sitten automaattisesti 

valmiustilaan ja aiemmin valaisut symbolit katoavat. Kun 

virtapainiketta painetaan, kaikki "-" -asennossa olevat merkkivalot 

syttyvät. Kunkin keittoalueen lämpötilaa voidaan säätää. Huomaa: 

Jos liesi on valmiustilassa ja painat virtapainiketta etkä anna 

mitään virta-arvoja 2 minuutin ajan, 

keittotaso palaa valmiustilaan. Jokainen keittoalue toimii toisistaan 

riippumatta. 

Seuraava taulukko sisältää yksityiskohdat.  

  

MALLI  
Vasempi 

takaana  

Oikea Vasempi 

etuosassa  
Yhteensö  

CTS501  1200 W  750/1800 

W  

1800 W  4800 W  

  

   

PUHDISTAMINEN JA HUOLTO  

 

Likaisuusaste Puhdistus  Puhdistusaine 

kohtalaista Puhdista kostealla 

liinalla ja kuivaa 

kuivalla liinalla 

Puhdistussieni  

 

voimakas 

Puhdista kostealla 

liinalla ja kuivaa 

kuivalla liinalla 

Erityinen sieni 

lasikeraamisten 

pintojen 

puhdistamiseen 

Lika tahroja ja kuivunut 

lika 

Puhdista liesi 

valkoisella etikalla ja 

kuivaa kuivalla liinalla 

Erityistuotteet 

lasikeraamisille 

pinnoille 

Sulatettu muovi ja 

hyvin juuttunut ruoka 

Käytä erityistä kaavinta 

tällaisille pinnoille. 

Erityinen kaavin 

  

 

YLEISET VAROTOIMET JA VAROITUKSET 

A) Keittotaso on suunniteltu toimimaan 220–240 V: n virralla. 

B) Tuotteen pistoke on maadoitettu ja se on kytkettävä maadoitettuun 

pistorasiaan. 

C) Älä sijoita virtajohtoa korkeisiin lämpötiloihin. 

D) Aseta astiat varovasti liesille; Älä altista keittotasoa iskuille. 

E) Valitse keittoalue käytetyn astian halkaisijan mukaan. Älä käytä 

suurläpimittaisia ruokia pienläpimittaisella keittoalueella. Älä käytä 

pienläpimittaisia ruokia suurella halkaisijalla olevilla keittoalueilla. 

F) Älä käytä astioita, jotka saattavat antaa jäännöslämpöä lasin pinnalle. 

G) Aseta astiat keittoalueen keskelle. 

H) Älä aseta teräviä esineitä keittotasolle. Keittotason maksimaalisen 

tehokkuuden saavuttamiseksi käytä sopivan halkaisijan ja litteän astioita. 

PINNAN YKSITYISKOHDAT 

Lasikeramiikka on kestävä ja kestävä materiaali, joka on huomattavasti 

kestävämpi kuin tavallinen lasi. Älä kuitenkaan seiso keittotasolla 

vaihtaaksesi lamppua tai seiso korkealla hyllyllä. Älä myöskään anna 

raskaiden esineiden pudota keittotasolle. 

  

TURVALLISUUS 

1. Suoja korkeaa lämpötilaa vastaan 

Tuote on varustettu sisäänrakennetulla lämmityksenohjausanturilla. Jos 

lämpötilalukema ylittää vaaditut parametrit, tällainen anturi deaktivoi kaikki 

keittotason toiminnot. 

2. Jäännöslämmön ilmaisin 

Keittämisen jälkeen keittoalueet voivat jäädä hetkeksi kuumiksi. 

Käyttäjän varoittamiseksi paneelin "H" -merkkivalo syttyy. 

3. Automaattinen virrankatkaisu turvallisuuden vuoksi 

Jos kytket keittotason päälle asettamatta mitään keittiövälineitä, keittotaso 

sammuu automaattisesti tietyn ajan kuluttua tehotason mukaan. Tällaiset 

ajanjaksot ovat erilaisia kullakin tehotasolla ja luetellaan alla olevassa 

taulukossa. 

  
  

  
  

 

ASENNUS 

1. Valitse asennustyökalut 

Tee työtaso, jolla on tuotteellesi sopivat mitat. Jätä 

leikkauksen ympärille 50 mm vapaa tila käytön ja 

asennuksen helpottamiseksi 



  
 

2) Varmista, että keittotason ilmanotto- ja poistoaukot eivät ole tukossa. 

Varmista, että liesi on asennettu, jotta se voi toimia. 

  
  

ASENNUS:  

Huom. Tuulettimen, liesituulettimen tai huonekalun on oltava keittotason 

yläpuolella vähintään 760 mm pinnan yläpuolella 3. Kiinnitä liesi keittiön 

työtasolle levittämällä liimaa tuotteen kaikille neljälle sivulle. Asennuksen 

jälkeen liesi voit säätää sen haluttuun asentoon ja korkeuteen. 

HUOMIO!  

1. Liesi on asennettava valtuutetussa huoltoliikkeessä. Älä yritä asentaa sitä 

itse. 

2. Älä aseta liesi liian lähelle jääkaappia, astianpesukonetta jne. 

3. Parhaan tehokkuuden saavuttamiseksi liesi on asennettava oikeaan 

paikkaan. 

 4. Keittotason ympärillä olevien seinäpeitteiden ja keittiön työtasojen on 

oltava lämmönkestäviä. 

5. Keittotason asentamiseen käytettävien liimojen ja muiden materiaalien on 

oltava lämmönkestäviä. 

6. Kun asennat keittotasoa, uunin tai muun vastaavan tuotteen välillä on 

oltava vähintään 50 mm etäisyys. 

 

 

 

 

 

 

 

  
Keittotaso on kytkettävä verkkovirtaan voimassa olevien määräysten 

mukaisesti. Valtuutetun huoltokeskuksen on varmistettava, että liesi on 

kytketty sovellettavien standardien ja määräysten mukaisesti. * 

Maadoituskaapelin on oltava vähintään 2 cm pidempi kuin muut kaapelit. 

Sulakkeen ja kytkentäparametrien on oltava keittotason takaosaan 

kiinnitetyssä arvokilvessä ilmoitettuja. 

 

 

 * Virtalähde on maadoitettava sovellettavien määräysten ja standardien 

mukaisesti. 

  

TUOTE on maadoitettava! 

  

Jos tuotteessa ei ole virtajohtoa ja / tai pistoketta, käytä vain materiaaleja, 

jotka ovat tyyppikilven voimassa olevien virran ja käyttölämpötilan 

vaatimusten mukaisia. Tällöin kaikkien napojen katkaisemiseksi on käytettävä 

kytkimiä, joiden kosketusväli on vähintään 3 mm. Jos suora yhteys 

sulakkeeseen on suositeltava, se on varustettava yllä mainittujen 

ominaisuuksien katkaisijalla, jolla on vastaava tehotaso ja vastus ja joka 

noudattaa vakiintuneita normeja (katkaisija ei saa irrottaa kelta-vihreää 

maadoitusjohtoa). Keittotason asentamisen jälkeen katkaisimen on oltava 

paikassa, johon pääsee helposti. Käytetyn kaapelin tulee koskaan saavuttaa 

yli 50 ° C: n lämpötila huoneenlämpötilan yläpuolella. * Valmistuspalvelun voi 

kytkeä keittotaso verkkoon tuotemallin parametrien ja ohjeiden mukaisesti. 

Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valtuutettuun 

huoltoliikkeeseen. 

  

TURVALLISUUS: 

Älä missään tapauksessa käytä keraamista lasikattoa kaasuliesi tai muiden 

vastaavien lämmönlähteiden lähellä. 

  

Älä missään tapauksessa sijoita syttyviä materiaaleja työtason alle, jolle liesi 

asetetaan. 

  

Älä kytke liesi päälle asettamatta ruokaa sen pinnalle. Älä käytä keittotasoa 

muuhun tarkoitukseen kuin ruoanlaittoon ja lämmitykseen. 

  

Älä lämmitä keittotasolla säilykkeitä, kuten säilykkeitä, koska ne voivat 

räjähtää. 

  

Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valtuutettuun 

huoltoliikkeeseen. 

  

Älä aseta keittotasolle aalto- tai epätasaisten astioiden astioita. Vältä astioita, 

jotka voivat vahingoittaa keittotasoa. 

  

Jos keittotason pinta on rikki tai murtunut, se on irrotettava välittömästi 

sähköiskun estämiseksi. 

  

Älä pese tai upota keittotasoa veteen. 

  

Älä käynnistä keittotasoa, jos sen pinnalla on tyhjä ruoka-astia. 

  

Älä koske keittotasoon heti keittämisen jälkeen, koska se voi olla kuuma. 

Huomioi jäännöslämmön ilmaisin palovammojen välttämiseksi. 

  

Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu lasten tai alentuneiden henkisten kykyjen 

käyttämiseen. Älä anna lasten leikkiä tuotteen kanssa. 

  

Tämä tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. 

 

TIEDOKSI:  

- Käytä keittotason sileitä astioita. Tämä varmistaa lämpöenergian 

maksimaalisen käytön. 

- Taivutettuja pohjaisia astioita ei suositella. 

- Käytä sopivan kokoisia astioita. Yritä olla käyttämättä ruokia, jotka ovat 

pienempiä kuin keittoalueen halkaisija. Pienen pohjahalkaisijan omaavan 

astian käyttäminen ei vain johda astian reunan ylittämiseen, vaan voi myös 

vähentää keittoalueen tehokkuutta. 

- Käytä keittoalueella kuivapohjaisia astioita. Älä aseta kansia, varsinkin 

märkää kansita liesille. 

 - Pyyhi liesi käytön jälkeen kostealla liinalla. Jos keittotaso on voimakkaasti 

likainen, puhdista se huolellisesti vedellä ja pesuaineella. Lian puhdistamisen 

jälkeen kuumenna sitä muutaman minuutin ajan pinnan kuivaamiseksi. 

 

 

 

 



KULJETUSTIEDOT  

 

 

- Säilytä alkuperäinen pakkaus. Siirrä liesi alkuperäispakkauksessaan. 

Noudata pakkauksessa olevia käsittelyohjeita. 

- Tuotetta ei saa altistaa ulkoisille vaikutuksille. 

- Älä aseta raskaita esineitä tuotteelle. Pidä / aseta paneelia liikuttaessasi / 

aseta paneeli yhdensuuntaiseksi maan kanssa (yläpuoli ylöspäin). Jos 

alkuperäistä pakkausta ei säilytetä. 

- Tuotetta ei saa altistaa ulkoisille vaikutuksille. 

- Älä aseta raskaita esineitä tuotteelle. Pidä / aseta paneelia liikuttaessasi / 

aseta paneeli yhdensuuntaiseksi maan kanssa (yläpuoli ylöspäin). 


