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KÄYTTÖOHJE  

INTEGROITAVA LIESITASO PGH32GCFFD 

 

TEKNISET TIEDOT 

• 2 kaasupoltinta  

• 220 - 240 V~50Hz 

• Teho: 4200W  

• sähkösytytys 

Liesi on säädetty etukäteen luonnolliselle kaasulle 

 

TURVALLISUUSOHJEET 

1. Kaikkien lieden käyttäjien tulisi lukea käyttöohjeet. 
2. Käytön aikana sekä jonkin aikaa käytön jälkeen lieden pinta on kuuma, joten käytössä on 

noudatettava varovaisuutta. Estä pieniä lapsia pääsemästä lieden lähelle. 
3. Lieden voi sijoittaa vain kunnon ilmastoinnilla varustettuun huoneeseen. 
4. Toisten sähkölaitteiden johdot eivät saa olla kosketuksissa kuuman polttimen kanssa.  
5. Liettä ei saa jättää käytön aikana ilman valvontaa. Ruoassa olevat rasvat, öljyt ja alkoholi 

voivat syttyä herkästi. 
6. Älkää koskaan käyttäkö liettä muuhun kuin siihen tarkoitettuun toimintaan. 

7. Älkää laittako tyhjiä kattiloita tai pannuja toimivalle polttimelle, ne voivat rikkoutua. 

8. Energian säästämiseksi älkää koskaan kääntäkö liekkiä niin isoksi, että se yltäisi yli 

keittoastian alareunan. 

9. Vikatapauksessa ottakaa heti yhteyttä paikallisen huoltofirmaan.  Myös takuuajan jälkeen 

voi liettä korjata vain riittävän pätevyyden omaava mekaanikko. Älkää koskaan yrittäkö itse 

korjata liesitasoa. 

10.  Sulkekaa aina kaasuhanat käytön jälkeen. 

 

KAASULEVYJEN KÄYTTÖ 

 

Polttimoiden säätimet on varustettu integroidulla sähkösytyttimellä. 

  

Levyjen sytytys 

1. Polttimen sytyttämiseksi painakaa polttimen säädin alas ja kääntäkää se vastapäivään 

maksimiasentoon. 

2. Liekin sytyttyä pitäkää säädin muutaman sekunnin ajan alas painettuna. 
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• Sähkökatkoksen aikana voi polttimen sytyttää myös tikulla. Tällöin pitäkää kyseisen 

levyn säädin alas painettuna ja tuokaa palava tikku polttimen luokse. 

• Koska polttimen säätimet on varustettu integroiduilla sähkösytyttimillä, on normaalia, 

että niitä painaessa syntyy kipinöitä. 

• Mikäli liekki sammuu, sytyttäkää poltin em. tavalla uudestaan.  

• Jotkut polttimet saattavat toimia äänekkäästi. Ääni syntyy kaasun palamisesta eikä se 

vaikuta ruoan laatuun.  

Älkää käyttäkö kuperapohjaista kattilaa. Älkää laittako tyhjiä kattiloita tai paistinpannuja päällä 

olevalle polttimelle, ne voi mennä epäkuntoon. Älkää käyttäkö kattiloita tai paistinpannuja, joiden 

jalat nojaavat lieden pintaan. 

 

PUHDISTUS JA HUOLTO 

• Sammuttakaa liesi ja sulkekaa kaasuhana ennen puhdistusta. Liesi on helpompi 

puhdistaa, kun se ei ole täysin jäähtynyt.  

HUOM! Älkää kuitenkaan koskaan puhdistako päällä olevaa liettä.  

• Polttimet ja ritilät on valmistettu emaloidusta teräksestä. Niiden puhdistamiseen 

käytetään pehmeää puhdistusvälinettä/puhdistussientä. Emalipinnan joutuessa 

kosketuksiin hapekkaan aineen, kuten sitruunamehun tai etiikan kanssa, puhdistakaa se 

pikimmiten. 

• Polttimien suojien puhdistamiseen käytetään lämmintä saippuavettä. Voitte puhdistaa 

myös levyaukkoja pienen harjan avulla. Kuivatkaa levyt huolellisesti ennen käyttöä. 

• Älkää käyttäkö puhdistukseen hankaavia puhdistusvälineitä, metallisieniä, teräsharjoja 

tai muita teräviä välineitä.  

 

ASENNUSOHJEET 

• Polttimen ja lieden kanssa suoraan kosketuksissa olevan huonekalun pinnan on oltava 

kuumuutta kestävä. Vaihtoehtoisesti voi pinnan kattaa paloturvallisella (100oC asti) 

muovilla. Myös lieden välittömässä läheisyydessä olevien seinien tulee olla kuumuutta 

kestävät.  

• Työtason tulee olla paksuudeltaan vähintään 3cm.  
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• Mikäli liesitason alla on välilevy, täytyy sen ja keittolevyn väliin jättää vähintään 2,5cm tilaa 

ilmanvaihtoa varten. Älkää säilyttäkö keittolevyn alla puhdistusvälineitä, sumutteita, 

tulenarkoja tuotteita yms.  

• Liesitason tulee olla täysin vaakasuorassa.  

• Liesitasoa ei saa integroida astianpesukoneen, pyykinpesukoneen tai jääkaapin päälle.  

• Ennen asennusta tulee lieden alle asentaa liesitason mukana tuleva tiiviste (riippuu 

mallista). 

 

Tällöin: 

1. poistakaa astiatuet, polttimien kannet ja poltinpäät 

2. kääntäkää liesitaso nurinpäin ja laskekaa se asennusaukolle 

3. asentakaa lieden mukana tullut tiiviste kehikon ulkoreunaan 

• sijoittakaa liesitaso asennusaukolle 

• laittakaa takaisin astiatuet, polttimien kannet ja poltinpäät 

• yhdistäkää liesi kaasu- ja sähköverkkoon 

 

Lieden yhdistäminen kaasuverkkoon tulee ehdottomasti suorittaa ammattitaitoisen, 

valtuutetun mekaanikon toimesta.  

Väärin asennetun lieden aiheuttamista vahingoista ei vastaa myyjä eikä tuotteen valmistaja.  

 

 

Liesitaso on tarkoitettu vain kotikäyttöön.  

Jos kyseessä on väärä käyttö tai puutteellinen hoito, niiden aiheuttama huoltokäynti 

takuuaikana ei kuulu takuun piiriin. 

TAKUU ON 2 VUOTTA.  

 

  

 

 


