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Oppaan käyttäminen

Lue tämä käyttöopas ja kiinnitä erityistä huomiota seuraavassa osiossa 
oleviin turvallisuustietoihin ennen laitteen käyttöä. Säilytä tämä käyttöopas 
myöhempää käyttöä varten. 
Jos laitteen omistusoikeus siirtyy, muistathan luovuttaa käyttöoppaan uudelle 
omistajalle.

Seuraavia symboleja käytetään tässä käyttöoppaassa:

VAROITUS

Vaarat tai vaaralliset käytännöt, jotka voivat johtaa vakavaan henkilövahinkoon 
tai kuolemaan.

HUOM.

Vaarat tai vaaralliset käytännöt, jotka voivat johtaa vähäiseen henkilövahinkoon 
tai omaisuusvahinkoon.

HUOM.

Vähennä tulipalon, räjähdyksen, sähköiskun tai henkilövahinkojen vaaraa 
liesitasoa käyttäessäsi noudattamalla seuraavia perusturvallisuustoimenpiteitä.

HUOM.

Hyödyllisiä vinkkejä, suosituksia tai tietoja, jotka auttavat käyttäjiä tuotteen 
käsittelyssä.

Mallin nimi ja sarjanumero

Sekä mallin nimi että sarjanumero on merkitty liesitason alapuolelle.

Kirjoita tiedot muistiin myöhempää käyttöä varten tai kiinnitä tuotteen 
lisäetiketti (joka sijaitsee tuotteen yläosassa) tälle sivulle.

Mallin nimi

Sarjanumero

Turvallisuusohjeet

Tämän laitteen turvallisuuteen liittyvät asiat ovat kaikkien hyväksyttyjen 
teknisten- ja turvallisuusstandardien mukaisia. Kuitenkin me valmistajina 
uskomme, että meidän vastuullamme on myös perehdyttää sinut seuraaviin 
turvallisuusohjeisiin.

VAROITUS

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön 
(lapset mukaan lukien), joilla on heikentyneet fyysiset, 
aistilliset tai psyykkiset ominaisuudet tai kokemuksen ja 
tietämyksen puute, paitsi jos heidän turvallisuudestaan 
vastaava henkilö on valvonut tai ohjeistanut laitteen käyttöä.
Lapsia olisi valvottava, etteivät he eivät leiki laitteen kanssa.
Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja 
henkilöt, joilla on heikommat fyysiset, aistilliset tai psyykkiset 
ominaisuudet tai kokemuksen ja tietämyksen puute, jos heille 
on annettu laitteen turvallista käyttöä koskevaa valvontaa tai 
ohjeistusta, ja he ymmärtävät niihin liittyvät vaarat. Lapset 
eivät saa leikkiä laitteen kanssa. Lapset eivät saa puhdistaa 
tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
Irti kytkemisen mahdollisuus tulee olla kiinteässä 
johtoasennuksessa asennussääntöjen mukaisesti.
Tämä laite tulisi pystyä irrottamaan virtalähteestä asennuksen 
jälkeen. Irti kytkemisen mahdollisuus voidaan toteuttaa 
jättämällä pistoke helposti saataville tai asentamalla kytkin 
kiinteään johtoasennukseen asennussääntöjen mukaisesti.
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Turvallisuusohjeet

VAROITUS: Laite ja sen esillä olevat osat kuumenevat käytön 
aikana. On varottava koskettamasta lämmityselementtejä. 
Alle 8-vuotiaat lapset on pidettävä poissa, ellei heitä valvota 
jatkuvasti.
VAROITUS: Valvomaton käyttö voi olla vaarallista ja aiheuttaa 
tulipalon paistettaessa ruokaa liesitasolla rasvassa tai öljyssä. 
Älä koskaan yritä sammuttaa tulipaloa vedellä. Sen sijaan 
sammuta laite ja peitä liekki esimerkiksi kannella tai 
sammutuspeitteellä. 
VAROITUS: Palovaara: Älä säilytä esineitä kypsennyspinnoilla.
VAROITUS: Käytä ainoastaan laitteen valmistajan 
suunnittelemia tai käyttöohjeissa valmistajan sopivaksi 
osoittamia liesisuojia, tai suojia, jotka sisältyvät laitteeseen. 
Epäasianmukaisten suojien käyttö voi aiheuttaa 
onnettomuuksia.
Pinnat todennäköisesti kuumenevat käytön aikana.

Jos virtajohto on vaurioitunut, tulisi valmistajan, sen 
huoltohenkilön tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön 
vaihtaa se vaarojen välttämiseksi.
Asennuksessa ei tulisi käyttää liimoja, koska niitä ei pidetä 
luotettavina kiinnitysvälineinä.
VAROITUS: Jos pinta on rikkoutunut, sammuta laite 
sähköiskun välttämiseksi.
Käytön aikana laite kuumenee. Liesitason sisällä olevien 
lämpöelementtien koskemista tulisi välttää.
VAROITUS: Esillä olevat osat voivat kuumentua käytön 
aikana. Pienet lapset on pidettävä poissa lähettyviltä.
Höyrypesuria ei saa käyttää.
Metallisia esineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita 
ja kansia, ei pitäisi laittaa liesitasolle, koska ne voivat 
kuumentua.
Käytön jälkeen sammuta liesitaso sen käyttöpaneelista. Älä 
luota pannun ilmaisimeen.
Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisella ajastimella 
tai erillisellä kauko-ohjausjärjestelmällä.
HUOM. Kypsennysprosessia on valvottava. Lyhytkestoista 
kypsennysprosessia on valvottava jatkuvasti.
Laitetta ei saa asentaa koristeoven taakse ylikuumenemisen 
välttämiseksi.
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HUOM.

Varmista, että laitteen on asentanut ja maadoittanut pätevä 
asentaja.
Laitetta saa huoltaa ainoastaan pätevä huoltohenkilöstö. 
Epäpätevien henkilöiden tekemät korjaukset voivat aiheuttaa 
vammoja tai vakavia toimintahäiriöitä. Jos laitteesi tarvitsee 
korjausta, ota yhteyttä paikalliseen huoltoon. Näiden ohjeiden 
noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vahinkoa ja mitätöidä 
takuun.
Upotusasennettuja laitteita saa käyttää vasta, kun ne on 
asennettu asiaankuuluvien standardien mukaisiin kaappeihin 
ja työpisteisiin. Näin varmistetaan, että sähköyksiköt ovat 
riittävästi suojassa kontaktilta keskeisten turvallisuusnormien 
mukaisesti.
Jos laitteeseen tulee toimintahäiriöitä tai se rikkoutuu, tai 
siihen tulee murtumia tai halkeamia:

• sammuta kaikki keittoalueet,
• irrota liesitaso verkkovirrasta, ja
• ota yhteyttä paikalliseen huoltopalveluun.

Jos liesitaso halkeaa, sammuta laite mahdollisen sähköiskun 
välttämiseksi. Älä käytä liesitasoasi ennen kuin lasipinta on 
vaihdettu.

Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja 
henkilöt, joilla on heikommat fyysiset, aistilliset tai psyykkiset 
ominaisuudet tai kokemuksen ja tietämyksen puute, jos heille 
on annettu laitteen turvallista käyttöä koskevaa valvontaa tai 
ohjeistusta, ja he ymmärtävät niihin liittyvät vaarat. Lapset 
eivät saa leikkiä laitteen kanssa. Lapset eivät saa puhdistaa ja 
huoltaa laitetta, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja heitä valvota. 
Pidä laite ja sen johto poissa alle 8-vuotiaiden lasten 
ulottuvilta.
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Turvallisuusohjeet

Älä koskaan aseta palavia esineitä liesitasolle, koska se voi 
aiheuttaa tulipalon.
On olemassa vaara, että laitteesta saa palovammoja, jos sitä 
käytetään huolimattomasti.
Sähkölaitteiden johdot eivät saa koskettaa kuuman liesitason 
tai kuuman astian pintaa.
Älä käytä liesitasoa vaatteiden kuivaamiseen.
Tahdistimen tai sydänimplanttien käyttäjien on 
pidettävä ylävartalonsa vähintään 30 cm:n etäisyydellä 
induktiokeittoalueista, kun ne ovat päällä. Jos olet epävarma, 
ota yhteys laitteen valmistajaan tai lääkäriin. (Vain 
induktioliesitasomalli)
Älä yritä korjata, purkaa tai muokata laitetta itse.
Sammuta laite aina ennen puhdistusta.
Puhdista liesitaso tässä käyttöoppaassa olevien puhdistus- ja 
hoito-ohjeiden mukaisesti.
Pidä lemmikit poissa laitteen luota, koska ne voivat osua 
laitteen säätöihin ja aiheuttaa toimintahäiriön.

Älä käytä liesitasoa alumiinifolion, alumiinifolioon käärittyjen 
tuotteiden tai alumiiniastioihin pakattujen pakasteiden 
lämmittämiseen.
Astian pohjan ja liesitason välinen neste voi aiheuttaa 
höyrynpainetta. Paine voi aiheuttaa astian siirtymisen.
Varmista aina, että keittolevy ja astian pohja pysyvät kuivina.
Keittoalueista tulee kuumia, kun kypsennät ruokaa.
Pidä pienet lapset aina poissa laitteen lähettyviltä.
Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta, koska 
ne voivat olla vaarallisia lapsille.
Tätä laitetta käytetään vain tavalliseen ruoanlaittoon ja 
paistamiseen kotona. Sitä ei ole suunniteltu kaupalliseen tai 
teolliseen käyttöön.
Älä käytä liesitasoa huoneen lämmitykseen.
Ole varovainen, kun kytket sähkölaitteita pistorasioihin 
lähellä liesitasoa. Sähköjohdot eivät saa joutua kosketuksiin 
liesitason kanssa.
Ylikuumentunut rasva ja öljy voivat syttyä tuleen nopeasti. 
Älä koskaan jätä pintoja valvomatta valmistaessasi ruokaa 
rasvassa tai öljyssä, esimerkiksi paistaessasi ranskalaisia.
Sammuta keittoalueet käytön jälkeen.
Pidä käyttöpaneeli aina puhtaana ja kuivana.
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Tämän tuotteen oikea hävittäminen (sähkö- ja elektroniikkajäte)

(Koskee maita, joissa käytetään erillisiä keräysjärjestelmiä)
Tämä merkki tuotteessa, lisävarusteessa tai kirjallisissa 
osioissa tarkoittaa, että tuotetta ja sen elektronisia 
lisävarusteita (esim. laturi, kuulokkeet, USB-kaapeli) 
ei pitäisi hävittää muiden kotitalousjätteiden kanssa 
laitteen tullessa käyttöikänsä päähän. Jotta vältettäisiin 
huolimattomasta jätelajittelusta aiheutuvat haitat 
ympäristölle ja ihmisten terveydelle, tulisi nämä jätteet 
erotella muista jätteistä ja kierrättää ne vastuullisesti 
materiaaliresurssien kestävän käytön edistämiseksi.
Kotitalouksien tulisi ottaa yhteyttä joko vähittäismyyjään, 
jolta he ostivat tämän tuotteen, tai kunnantoimistoon 
saadakseen lisätietoja kierrätyksestä ja siitä minne ja 
miten he voivat toimittaa tuotteet ympäristön kannalta 
turvallisesti.
Yritysten tulisi ottaa yhteyttä toimittajaansa ja tarkistaa 
ostosopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ja sen elektronisia 
lisävarusteita ei saa hävittää muiden tavaranjakelussa 
syntyvien kulutusjätteiden seassa.

Lisätietoja Samsungin ympäristösitoumuksista ja tuotekohtaisista 
sääntövelvoitteista on osoitteessa: www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
sustainability/environment/our-commitment/data/

Pakkausmateriaalin hävittäminen

VAROITUS

Kaikki laitteen pakkaamiseen käytetyt materiaalit ovat täysin kierrätettäviä. 
Levy- ja kovavaahto-osat on merkitty asianmukaisesti. Hävitä 
pakkausmateriaalit ja vanhat laitteet turvallisuus ja ympäristö huomioon ottaen.

Vanhan laitteesi asianmukainen hävittäminen

VAROITUS

Ennen kuin hävität vanhan laitteesi, tee se toimintakelvottomaksi, jotta se ei voi 
aiheuttaa vaaraa. Anna pätevän teknikon irrottaa laite verkkovirrasta ja irrottaa 
verkkojohto.
Laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.
Tietoa keräyspäivistä ja yleisistä jätehuoltopaikoista saat paikalliselta 
jätehuoltolaitokselta tai -neuvostolta.
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Tarvittavat työkalut

Kynä Phillips-ruuvimeisseli Viivain tai viivoitin

Suojalasit Pistosaha Porakone

Kytkeminen verkkovirtalähteeseen

Ennen yhdistämistä tarkista, että laitteen nimellisjännite, eli arvokilvessä 
ilmoitettu jännite, vastaa käytettävissä olevaa syöttöjännitettä. Arvokilpi 
sijaitsee liesitason alakotelossa.

VAROITUS

Sammuta virta ennen kuin kytket johdot piiriin.

Lämmityselementin jännite on AC 230 V~. Laite toimii täydellisesti myös 
verkoissa AC 220 V~ tai AC 240 V~. Liesitaso on kytkettävä verkkovirtaan 
laitteella, jonka avulla se voidaan irrottaa verkkovirrasta kaikilla navoilla 
kontaktiaukon leveyden ollessa vähintään 3 mm, esim. automaattikatkaisimella, 
maavuodon katkaisijalla tai sulakkeella.

VAROITUS

Kaapeliliitännät on tehtävä määräysten mukaisesti ja pääteruuvit tulee kiristää 
turvallisesti.

VAROITUS

Kun liesitaso on kytketty verkkovirtaan, tarkista, että kaikki keittoalueet ovat 
käyttövalmiita kytkemällä ne yksitellen päälle maksimiasetuksella sopivan 
astian kanssa.

Liesitason asentaminen

VAROITUS

Varmista, että uuden laitteen asentaa ja maadoittaa vain pätevä ammattilainen. 
Noudata näitä ohjeita. Takuu ei kata vahinkoja, jotka syntyvät virheellisen 
asennuksen seurauksena. 
Tekniset tiedot ovat tämän käyttöoppaan lopussa.

Turvallisuusohjeet asentajalle

• Sähköasennuksessa on oltava laite, jonka avulla laite voidaan irrottaa 
sähköverkosta kaikissa navoissa, joiden kosketusaukon leveys on 
vähintään 3 mm. Sopivia erotuslaitteita ovat mm. verkkoa suojaavat 
katkaisimet, sulakkeet (ruuvityyppiset sulakkeet on irrotettava pidikkeestä), 
vikavirtasuojat ja kontaktorit.

• Palosuojauksen osalta tämä laite vastaa standardia EN 60335-2-6. 
Tämäntyyppinen laite voidaan asentaa niin, että sen toisella puolella on 
korkea kaappi tai seinä.

• Asennuksen on taattava iskunkestävyys.
• Keittiöyksikön, johon laite on asennettu, on täytettävä standardin DIN 

68930 vakausvaatimukset.
• Kosteussuojan varmistamiseksi kaikki leikatut pinnat on tiivistettävä 

sopivalla tiivistysaineella.
• Laatoitetuilla työtasoilla liesitason saumat on täytettävä kokonaan laastilla.
• Luonnonkivi-, tekokivi- tai keraamisilla työtasoilla kiinnitysjouset on 

liimattava paikoilleen sopivalla keinohartsilla tai sekaliimalla.
• Varmista, että tiiviste istuu kunnolla työtasoa vasten ilman rakoja. 

Ylimääräistä silikonitiivistettä ei saa levittää, sillä se vaikeuttaisi 
irrottamista huollon yhteydessä.

• Liesitaso on irrotettaessa painettava alhaalta ulos.
• Liesitason alle voidaan asentaa levy.
• Työtason ja sen alla olevan yksikön etuosan välistä tuuletusrakoa ei saa 

peittää.
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VAROITUS

Kiinnitä huomiota talon (vaatimustenmukaisten) yhteyksien ja laitteiden tilaan 
ja neutraaliin jakamiseen (liitäntäjärjestelmät). Muussa tapauksessa osat voivat 
vaurioitua.
Takuu ei kata virheellisestä asennuksesta johtuvia vahinkoja.

VAROITUS

Jos virtajohto on vaurioitunut, tulisi valmistajan, sen huoltohenkilön tai 
vastaavan pätevyyden omaavan henkilön vaihtaa se vaarojen välttämiseksi.

01

02

03

04 06

05

L N

1N~ (32 A)

01 220-240 V~ 04 Sininen

02 Musta 05 Harmaa

03 Ruskea 06 Vihreä/keltainen

01
02

03

04

05 07

06

L1 L2 N

2N~ (16 A):  Kaksivaiheiset johdot (L1 ja 
L2) erotetaan toisistaan ennen 
liittämistä.

01 220-240 V~ 05 Sininen

02 380-415 V~ 06 Harmaa

03 Musta 07 Vihreä/keltainen

04 Ruskea

01 04

02

03

05

06

07

L1 N1 L2 N2

2 x 1N~ (16 A):  Erota johdot ennen 
liittämistä.

01 220-240 V~ 05 Ruskea

02 Musta 06 Harmaa

03 Sininen 07 Vihreä/keltainen

04 220-240 V~

VAROITUS

Jotta verkkoliitäntä tulisi oikein, seuraa kytkentäkaaviota liittimien läheisyydessä.

Asentaminen työtasoon

A

A. Sarjanumero

HUOM.

Merkitse sarjanumero muistiin laitteen 
tyyppikilvestä ennen asennusta. Tätä 
numeroa tarvitaan huoltopyyntöjen 
yhteydessä, eikä se ole enää saatavilla 
asennuksen jälkeen, sillä se on laitteen 
ylä- tai alapuolella olevassa alkuperäisessä 
tyyppikilvessä.

HUOM.

Kiinnitä erityistä huomiota vähimmäistilaa ja -väliä koskeviin vaatimuksiin.

HUOM.

Keittotason alaosassa on tuuletin. Jos keittotason alla on laatikko, sitä ei 
saa käyttää pienten esineiden tai paperin säilyttämiseen, koska ne voivat 
vahingoittaa tuuletinta tai häiritä jäähdytystä, jos ne joutuvat sen sisään.
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Liesitason asentaminen

Väh. Väh. 50 mm50 mm

väh.väh. 500 mm 500 mm

Laatikosto Uuni

väh.  väh.  
10 mm10 mm väh.  väh.  

59 mm59 mm
väh.  väh.  

15 mm15 mmväh.  väh.  
20 mm20 mm

väh.  väh.  
20 mm20 mm

väh.  väh.  
15 mm15 mm

väh.  väh.  
10 mm10 mm

väh. 2 mmväh. 2 mm

590590

väh. 55väh. 55

480 480 ±1±1560 560 ±1±1

enint. R25enint. R25

väh. 50väh. 50

520520

4444

Yksikkö: mmYksikkö: mm

Upotusasennettava malli (vain NZ6******FK malli voidaan asentaa)

480 480 ±1±1

524524

560 560 ±1±1594594

enint. R7enint. R7

väh.väh. 50 50

väh.väh. 55 55
enint. R25enint. R25

90 90 °°

enint. R25enint. R25 enint. R7enint. R7

6.5 6.5 +0.5+0.5
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Komponentit

Induktioliesitaso Kulmarauta

Ennen aloittamista

Keittoalueet

NZ63*403*GK NZ63*504**K

02

01

01

01
01 01

02

NZ63*605**K NZ64*401**K

01 01

02 02

01

0101

01
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Ennen aloittamista

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli 1 

01 02 03 04

06 06

06 06

05 05

08

09 07

Ohjauspaneeli 2

01 02 03 04

06 06

06 06

05

08

10 07

Ohjauspaneeli 3 

01 07 02 03 04

06 06

06 06

05

08
11

01 Virtapainike Lieden kytkeminen päälle ja pois päältä.

02  Ajastin
Ajastimen kytkeminen päälle tai pois päältä ja 
ajastimen asettaminen.

03
Pidä 
lämpimänä

Pitää kypsennetyn ruoan lämpimänä.

04
Tauko  
ja lukitus

Kaikkien keittoalueiden kytkeminen alhaiselle 
tehoasetukselle. Paina 3 sekuntia lukitaksesi tai 
avataksesi ohjauspaneelin lukituksen. (Lapsilukko)

05 Flex-alue Flex-alueen valitseminen.

06 Keittoalue Keittoalueen valitseminen.

NZ64*504**K NZ64*5066*K

02

01

01

01

01 01

02

NZ64*605**K

02

01

01

01

01 Induktiokeittoalue

02 Ohjauspaneeli
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Turvakatkaisu

Jos jotakin keittoaluetta ei kytketä pois päältä tai tehotasoa ei säädetä 
pidemmän ajan kuluttua, kyseinen keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois 
päältä.
Keittoalueet kytkeytyvät pois päältä seuraavien aikojen jälkeen.

Tehotaso Sammuta

1-3 6 tunnin jälkeen

4-6 5 tunnin jälkeen

7-9 4 tunnin jälkeen

10-15 1,5 tunnin jälkeen

HUOM.

Jos liesitaso on ylikuumentunut epänormaalin toiminnan vuoksi,  näytetään.  
Liesitaso kytkeytyy pois päältä.

HUOM.

Jos keittoastiat ovat sopimattomia, liian pieniä, tai keittoalueelle ei ole asetettu 
mitään,  näytetään. Vastaava keittoalue kytkeytyy pois päältä 1 minuutin 
kuluttua.

HUOM.

Jos yksi tai useampi keittoalue kytkeytyy pois päältä ennen kuin ilmoitettu aika 
on kulunut, ks. “Vianmääritys”.

Muita syitä, miksi keittoalue kytkeytyy pois päältä

Kaikki keittoalueet kytkeytyvät pois päältä, jos neste kiehuu ohjauspaneelin 
päälle.
Automaattinen poiskytkentä aktivoituu myös, jos ohjauspaneelille asetetaan 
kostea liina. Molemmissa näissä tapauksissa laite on kytkettävä uudelleen päälle 
käyttämällävirtapainiketta  nesteen tai liinan poistamisen jälkeen.

07 Max Boost Aktivoi toiminnon.

08 Näyttö
Näyttää lämpöasetukset, jäännöslämmön ja Wi-Fi-
yhteyden.

09 Ohjauspalkki
Lämpötila-asetuksen asettamiseen ja ajan 
lisäämiseen tai vähentämiseen.

10 Ohjausnäppäin
Lämpötila-asetuksen asettamiseen ja ajan 
lisäämiseen tai vähentämiseen.

11 Säätönuppi
Lämpötila-asetuksen asettamiseen ja ajan 
lisäämiseen tai vähentämiseen.

Induktiolämmitys

A

B

C

A. Induktiokela
B. Indusoidut virrat
C. Elektroniset piirit

• Induktiolämmityksen periaate: Kun 
asetat keittoastian keittoalueelle 
ja kytket sen päälle, induktiolieden 
elektroniset piirit tuottavat 
keittoastian pohjaan "indusoituja 
virtoja", jotka nostavat keittoastian 
lämpötilaa välittömästi.

• Suurempi nopeus kypsennyksessä 
ja paistamisessa: Koska pannua 
lämmitetään suoraan eikä lasia, 
hyötysuhde on suurempi kuin muissa 
järjestelmissä, koska lämpöä ei häviä. 
Suurin osa absorboidusta energiasta 
muuttuu lämmöksi.
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Ennen aloittamista

Keittoastiat

Käytä litteäpohjaisia keittoastioita, 
jotka ovat täysin kosketuksissa koko 
keittoalueeseen. Tarkista tasaisuus 
pyörittämällä viivoitinta keittoastian 
pohjan yli. Muista noudattaa kaikkia 
keittoastioiden käyttöä koskevia 
suosituksia.

• Käytä induktiokäyttöön sopivasta materiaalista valmistettuja keittoastioita.
• Käytä laadukkaita keittoastioita, joiden pohja on painavampi, jotta lämpö 

jakautuu paremmin. Näin saadaan parhaat kypsennystulokset.
• Sovita keittoastian koko valmistettavan ruoan määrään.
• Älä anna keittoastioiden kiehua kuiviksi. Tämä voi aiheuttaa pysyviä 

vaurioita rikkoutumisen, sulamisen tai naarmuuntumisen muodossa, jotka 
voivat vaikuttaa keraamiseen liesitasoon. (Tämäntyyppiset vauriot eivät 
kuulu takuun piiriin).

• Älä käytä likaisia keittoastioita tai keittoastioita, joihin on kertynyt runsaasti 
rasvaa. Käytä aina keittoastioita, jotka on helppo puhdistaa ruoanlaiton 
jälkeen.

HUOM.

• Keittoalueet saattavat näyttää jäähtyneiltä sen jälkeen, kun ne on 
sammutettu. Lasipinta voi kuitenkin olla kuuma keittoastian siirtämästä 
jäännöslämmöstä. Palovammojen vaara on edelleen olemassa.

• Älä koske kuumiin keittoastioihin suoraan käsilläsi. Käytä aina 
uunihansikkaita tai kattilanpidikkeitä suojaamaan käsiäsi palovammoilta.

• Älä liu'uta keittoastioita liesitason pinnalla. Se voi vahingoittaa liesitasoa 
pysyvästi.

Jäännöslämmön merkkivalo

Kun yksittäinen keittoalue tai keittotaso kytketään pois päältä, laitteeseen 
jäänyt jäännöslämpö ilmaistaan ,  (”hot”/kuuma) kyseisen keittoalueen 
näytössä. Vaikka keittoalue on kytketty pois päältä, jäännöslämmön merkkivalo 
sammuu vasta, kun keittoalue on jäähtynyt.
Voit käyttää jäännöslämpöä sulattamiseen tai ruoan pitämiseen lämpimänä.

VAROITUS

Niin kauan kuin jäännöslämmön merkkivalo palaa, on olemassa palovamman 
vaara.

VAROITUS

Jos virransyöttö katkeaa, ,  -symboli sammuu eikä jäännöslämmöstä 
kertova valo pala. 
Voit silti saada palovamman. Voit välttää tämän olemalla huolellinen keittotason 
läheisyydessä.

Lämpötilan havaitseminen

Jos jostain syystä jonkin keittoalueen lämpötila ylittää turvallisuustasot, 
keittoalue laskee automaattisesti pienemmälle tehotasolle.
Kun olet lopettanut keittotason käytön, jäähdytyspuhallin jatkaa käyntiä, kunnes 
keittotason elektroniikka on jäähtynyt. Jäähdytystuuletin kytkeytyy pois päältä 
elektroniikan lämpötilan mukaan.
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Keittoastioiden koot induktiokeittoalueille

Induktiokeittoalueet mukautuvat automaattisesti keittoastian pohjan kokoon 
tiettyyn rajaan asti. Keittoastian pohjan magneettiosan halkaisijan on kuitenkin 
oltava vähintään keittoalueen koosta riippuvainen.
Parhaan tuloksen saat käyttämällä keittoastioita, joiden ferromagneettinen 
halkaisija vastaa polttimen halkaisijaa. Jos poltin ei tunnista keittoastiaa, kokeile 
pienempää poltinta.

HUOM.

Ruoanlaittovälineiden halkaisija on ilmoitettu mallin keittoalueiden 
määrittelyissä.

Keittoastiat induktiokeittoalueille

Induktiopoltin voidaan kytkeä päälle vain, kun magneettisella pohjalla 
varustettu keittoastia asetetaan jollekin keittoalueista. Voit käyttää alla sopiviksi 
tunnistettuja keittoastioita.

Materiaali Sopivuus

Teräs, emaloitu teräs, 
valurauta

Kyllä

Ruostumaton teräs
Kyllä (jos magneetti tarttuu keittoastian 

pohjaan)

Alumiini, kupari, messinki, 
lasi, keramiikka, posliini

Ei

HUOM.

• Induktioon soveltuvat keittoastiat on merkitty valmistajan toimesta 
sopiviksi.

• Tietyt keittoastiat voivat aiheuttaa ääniä, kun niitä käytetään 
induktiokeittoalueilla.

• Nämä äänet eivät viittaa liesitason toimintahäiriöön eivätkä vaikuta sen 
toimintaan millään tavalla.

• Erityiset ruostumattomasta teräksestä valmistetut keittoastiat eivät 
välttämättä sovellu induktiokäyttöön. Tarkista, vetääkö keittoastian pohja 
puoleensa magneettia.
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Ennen aloittamista

Soveltuvuustesti

Keittoastia soveltuu induktiokäyttöön, jos 
magneetti tarttuu astian pohjaan ja jos 
valmistaja on merkinnyt astian sopivaksi.

• Tunnistat hyvät astiat niiden pohjasta. Pohjan tulisi olla mahdollisimman 
paksu ja tasainen.

• Kun ostat uusia keittoastioita, kiinnitä erityistä huomiota pohjan 
halkaisijaan. Valmistajat ilmoittavat usein vain yläreunan halkaisijan.

• Älä käytä keittoastioita, joiden pohja on vaurioitunut ja joissa on karheat 
reunat tai naarmuja. Vaurioituneet keittoastiat voivat naarmuttaa 
keraamista liesitasoa pysyvästi, jos liu'utat niitä pintaa pitkin.

• Kylmänä keittoastioiden pohjat ovat yleensä hieman sisäänpäin taipuneita 
(koveria). Ne eivät saa taipua ulospäin (kupera).

• Jos haluat käyttää erityyppistä keittoastiaa, esimerkiksi painekattilaa, 
haudutuspannua tai wokkipannua, noudata valmistajan ohjeita.

Muut induktiokeittoastiat

Joidenkin keittoastioiden pohjassa on ohutta magneettista materiaalia, joka 
toimii induktiokeittotasolla. Näissä keittoastioissa on heikko magneettisuus, 
eivätkä ne välttämättä toimi hyvin. (Heikko magneettisuus tarkoittaa, että 
magneetti ei pysy tiukasti kiinni tai sen tarttumisalue on pieni.)

B A

A. Alue, johon magneetti ei 
tartu

B. Alue, johon magneetti tarttuu

• Vaikka keittoastiat on suunniteltu 
induktiokeittotasoa varten, niiden 
lämmitysteho voi olla heikko tai joskus 
keittotaso ei välttämättä havaitse 
keittoastiaa keittoastian pohjassa 
olevan magneettialueen koosta ja 
vahvuudesta riippuen.

Kun käytät suuria keittoastioita, joissa on 
pienempi ferromagneettinen elementti, 
vain ferromagneettinen elementti 
kuumenee. Sen seurauksena lämpö ei 
välttämättä jakaudu tasaisesti.
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Oikea sijoittelu

Oikein Väärin

Litteäpohjaiset keittoastiat ja suorat 
sivut

Keittoastiat, joissa on kaareva tai 
vääntynyt pohja tai sivut

Keittoastia täyttää tai ylittää 
keittoalueelle suositellun 
vähimmäiskoon.

Keittoastia ei täytä nykyiselle 
keittoalueelle vaadittua 
vähimmäiskokoa.

Keittoastia lepää kokonaan liesitason 
päällä.

Keittoastia lepää keittotason 
reunuksen päällä tai ei lepää 
kokonaan liesitason pinnalla.

Keittoastia on tasapainotettu oikein. Painava kahva aiheuttaa keittoastian 
kallistumisen.

Energiansäästövinkkejä

Noudata näitä vinkkejä energiankulutuksen 
säästämiseksi.
• Aseta keittoastia keittoalueelle aina 

ennen kuin kytket vastaavan polttimen 
päälle.

• Pidä keittoalueet ja keittoastioiden 
alustat puhtaina. Muuten virtaa kuluu 
enemmän.

• Sulje keittoastioiden kansi tiukasti, 
jos sellainen on käytettävissä. Tämä 
vähentää virrankulutusta.

• Sammuta käytettävä poltin ennen 
kypsennysajan päättymistä. Käytä 
jäännöslämpöä ruoan pitämiseen 
lämpimänä.

Oikea sijoittelu

Voit testata keittoastioita, jotta näet, soveltuvatko ne käytettäväksi tuotteen 
kanssa.

1. Paina virtapainiketta   1-2 sekunnin ajan kytkeäksesi liesitason päälle.
2. Paina Tauko ja lukitus  -näppäintä 3 sekunnin ajan aktivoidaksesi 

lapsilukon.
3. Paina Ajastin  -näppäintä 3 sekunnin ajan aktivoidaksesi keittoastioiden 

soveltuvuuden testaustilan.
4. Aseta keittoastia yhdelle keittoalueista ja paina sitten Keittoalue  

-näppäintä 3 sekunnin ajan.

Näyttö Kuvaus

0 Sopimaton keittoastia

1-5
Keittoastiat ovat sopivia,  

mutta tehottomia

6-10 Sopiva keittoastia
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Ennen aloittamista

Kosketuspainikkeiden käyttäminen

Kosketuspainikkeita käytetään koskettamalla haluttua painiketta sormella, 
kunnes asianomaiset näytöt syttyvät tai sammuvat tai kunnes haluttu toiminto 
aktivoituu.
Varmista, että kosketat vain yhtä painiketta, kun käytät laitetta. Jos sormesi on 
liian litteästi painikkeella, myös viereinen painike saattaa aktivoitua.

Toiminnan äänet

Jos kuulet:
• Halkeilevan äänen: keittoastiat on valmistettu eri materiaaleista.
• Vihellyksen: käytät useampaa kuin kahta keittoaluetta ja keittoastiat on 

valmistettu eri materiaaleista.
• Huminaa: käytät suuria tehoja.
• Naksahtavan äänen: sähköinen kytkentä tapahtuu.
• Sihinää, surinaa: tuuletin on toiminnassa.
Äänet ovat normaaleja eivätkä viittaa vikoihin.

VAROITUS

Älä käytä erikokoisia ja -materiaalisia keittoastioita.
Erikokoisten tai -materiaalisten keittoastioiden käyttö voi aiheuttaa ääniä ja 
tärinää.

HUOM.

Alhaisen tehon (1-5) käyttäminen voi aiheuttaa naksahtelevia ääniä.

Ensimmäinen puhdistus

Pyyhi keraaminen lasipinta kostealla liinalla ja keraamisen liesitason 
lasinpuhdistusaineella.

VAROITUS

Älä käytä syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita. Pinta voi vahingoittua.

Toiminta

Laitteen kytkeminen päälle

Laite kytketään päälle painamalla virtapainiketta . Paina virtapainiketta  
noin 1-2 sekunnin ajan.

HUOM.

Kun virtapainiketta  on painettu laitteen käynnistämiseksi, teho on valittava 
noin 20 sekunnin kuluessa. Muussa tapauksessa laite kytkeytyy pois päältä 
turvallisuussyistä.

Laitteen kytkeminen pois päältä

Sammuta laite kokonaan virtapainikkeella .
Paina virtapainiketta  noin 1-2 sekunnin ajan.

HUOM.

Kun yksittäinen keittoalue tai koko keittotaso on kytketty pois päältä, 
jäännöslämmön esiintyminen näkyy vastaavien keittoalueiden digitaalisissa 
näytöissä muodossa ,  kaksi askelmaa "kuumalle".
Lämpötila laskee, ,  katoaa.
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Keittoalueen ja tehotason valitseminen

1. Valitaksesi keittoalueen paina vastaavaa Keittoalue  -näppäintä.
2. Käytä tehotason asettamiseen ja säätämiseen ohjauspalkkia tai 

ohjausnäppäintä tai säätönuppia.

Ohjauspalkki

Ohjausnäppäin

Säätönuppi

HUOM.

• Oletustasoksi on asetettu 15, kun valitaan keittoalue.
• Jos useampaa kuin yhtä näppäintä painetaan yli 8 sekunnin ajan,  

ilmestyy keittoalueen näytölle.

Ehdotetut asetukset tiettyjen ruokien kypsennystä varten

Alla olevan taulukon luvut ovat ohjeellisia. Eri kypsennysmenetelmiin tarvittava 
teho riippuu useista muuttujista, kuten käytettävän keittoastian laadusta sekä 
kypsennettävän ruoan tyypistä ja määrästä.

Tehotaso Kypsennysmenetelmä Esimerkkejä käytöstä

14-15
Lämmittäminen / 
kuullottaminen / 

paistaminen

Suurten nestemäärien lämmittäminen, 
nuudeleiden keittäminen, lihan 
paistaminen, gulassin ruskistaminen, 
lihan hauduttaminen

8-11
Intensiivinen 
paistaminen

Pihvi, sisäfilee, ruskistettu liha, makkarat, 
pannukakut

7-10 Paistaminen
Schnitzel / kyljykset, maksa, kala, 
pasteijat, paistetut kananmunat

5-7 Keittäminen
Enintään 1,5 l nesteen, perunoiden ja 
vihannesten keittäminen

2-4
Höyryttäminen / 
hauduttaminen / 

keittäminen

Pienten vihannesmäärien höyryttäminen 
ja hauduttaminen, riisin ja maitoruokien 
keittäminen

1-2 Sulattaminen
Voin sulatus, liivatteen liuotus, suklaan 
sulatus

HUOM.

Tehotasoa on säädettävä keittoastioiden ja ruokien mukaan.
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Toiminta

Flex-alueen käyttäminen (vain Flex-alueella varustetuissa 
malleissa)

Flex-toiminnolla voidaan käyttää täydellistä vasemmanpuoleista keittoaluetta 
suurikokoisten keittoastioiden käyttöä varten. (esimerkki: soikea keittoastia, 
kalakattila)

1. Paina Flex-alueen  näppäintä.
2. Käytä tehotason asettamiseen ja säätämiseen Tehotaso -näppäintä.

HUOM.

• Paina Flex-alue  -näppäintä käytön aikana, Flex-alue-toiminto on pois 
päältä.

• Jos painat Flex-alue  -näppäintä kunkin polttimen toiminnan ollessa eri 
tasolla, poltin on asetettu korkealle tasolle.

Max Boost

Max Boost -toiminto tarjoaa lisätehoa jokaiselle keittoalueelle. (esimerkki: 
suuren vesimäärän kiehauttaminen)
Max Boost -aikojen jälkeen keittoalueet palautuvat automaattisesti korkeimpaan 
lämpöasetukseen.

HUOM.

• Tietyissä olosuhteissa Max Boost -toiminto voidaan kytkeä automaattisesti 
pois päältä liesitason sisäisten elektronisten komponenttien suojaamiseksi. 
Esimerkiksi Flex-alueen takaosan ja Flex-alueen etuosan maksimitehon 
yhtäaikainen käyttö ei ole mahdollista.

• Katso Max Boost -aika mallisi keittoalueiden tiedoista.

Tehonhallinta

Keittoalueilla on käytettävissä maksimiteho.
Jos tämä tehoalue ylitetään kytkemällä Max Boost -toiminto päälle, 
tehonhallinta vähentää automaattisesti keittoalueen tehotasoa.
Tämän keittoalueen näyttö vaihtelee muutaman sekunnin ajan asetetun 
tehotason ja suurimman mahdollisen tehotason välillä. Tämän jälkeen näyttö 
vaihtuu asetetusta tehotasosta suurimpaan mahdolliseen tehotasoon.
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HUOM.

• Kun käytetään vain yhtä keittoaluetta, keittoastian pohjan halkaisijan on 
oltava alle 14 cm.

• Liesitasolla voi kestää 5-10 sekuntia tunnistaa keittoastian sijainti.
• Liesitason tunnistaessa keittoastioita saattaa kuulua ääniä.
• Älä poista keittoastioita ruoanlaiton aikana. Turvallisuussyistä liesitaso 

pysähtyy automaattisesti, jos keittoastia on poistettu yli 5 sekunnin ajaksi.

Flex-alue Plus -toiminnon käyttäminen (vain Flex-alue Plus -malleissa)

1. Paina Flex-alueen  näppäintä.
2. Käytä tehotason asettamiseen ja säätämiseen Tehotaso -näppäintä.

HUOM.

• Jos painat Flex-alue  -näppäintä käytön aikana, Flex-alue-toiminto on pois 
päältä.

• Jos painat Flex-alue   -näppäintä, kun kukin keittoalue toimii eri tasoilla, 
se säätyy automaattisesti korkeammalle tasolle.

• Kun siirrät tai lisäät keittoastioita uudelle Flex-alueelle, peruuta nykyinen 
toiminto ja paina sitten vastaavaa keittoalueen  näppäintä aktivoidaksesi 
keittoalueen.

Flex-alue Plus (vain Flex-alue Plus -malleissa)

Keittoalue 4

Keittoalue 3

Keittoalue 2

Keittoalue 1

Flex-alue on keittotason vasemmalla 
puolella sijaitseva suuri keittoalue (ks. 
kuva vasemmalla), joka on erityisesti 
suunniteltu siten, että sinne mahtuu 
useita eri muotoisia ja kokoisia kattiloita 
ja pannuja kerralla. Flex-alueella on 
neljä aluetta, joita käytetään yksittäisillä 
induktoreilla, jolloin voit valmistaa ruokaa 
riippumatta siitä, mihin keittoastia on 
asetettu keittoalueelle.

Flex-alue Plus -toiminnon avulla voit yhdistellä eri keittoalueita laajentaaksesi 
keittoaluetta. Paina Flex-alue  -näppäintä käyttääksesi keittoaluetta 
seuraavasti.

Keittoalue 4 Keittoalue 4Keittoalue 4Keittoalue 4

Keittoalue 3 Keittoalue 3Keittoalue 3Keittoalue 3

Keittoalue 2 Keittoalue 2Keittoalue 2Keittoalue 2

Keittoalue 1 Keittoalue 1Keittoalue 1Keittoalue 1
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Toiminta

Tauko/jatkaminen

Tauko/jatkaminen -toiminto vaihtaa samanaikaisesti kaikki päälle kytketyt 
keittoalueet alhaiselle tehoasetukselle ja sen jälkeen takaisin aiemmin 
asetettuun tehotasoon. Tätä toimintoa voidaan käyttää lyhyen keskeytyksen 
tekemiseen ja sen jälkeen keittämisen jatkamiseen, esimerkiksi puhelun 
vastaanottamisen ajaksi.
Kun Tauko/jatkaminen -toiminto on aktivoitu, kaikki näppäimet paitsi Tauko ja 
lukitus  -painike ja virtapainike  poistetaan käytöstä.
Jatkaaksesi ruoanlaittoa, paina  Tauko ja lukitus  -näppäintä uudelleen.

Ohjauspaneeli Näyttö

Kytkeminen 
päälle

Paina  
Tauko ja lukitus  -näppäintä.

Kytkeminen pois 
päältä

Paina  
Tauko ja lukitus  -näppäintä.

Palaa edelliselle tehotasolle.

Pikapysäytys

Tämä vaihtoehto vähentää kypsennyksen pysäyttämiseen tarvittavia vaiheita ja 
aikaa.
Sammuttaaksesi keittoalueen, paina Keittoalue  -näppäintä 2 sekuntia.

HUOM.

Flex-alueen  näppäin ei tue pikapysäytystoimintoa.

Pidä lämpimänä

1. Käytä tätä toimintoa pitämään kypsennetty ruoka lämpimänä. Paina 
vastaavan keittoalueen  näppäintä.

2. Paina Pidä lämpimänä  -näppäintä.
3. Keittoalueen näyttö muuttuu.
4. Paina Pidä lämpimänä   -näppäintä uudelleen sammuttaaksesi 

keittoalueen.

Ajastin

Ajastimen käyttäminen turvakatkaisuna

Jos keittoalueelle on asetettu tietty aika, keittoalue kytkeytyy pois päältä, kun 
kyseinen aika on kulunut. Tätä toimintoa voidaan käyttää useille keittoalueille 
samanaikaisesti.

Ajastimen asettaminen

Keittoalueen (keittoalueiden), johon (joihin) haluat soveltaa turvakatkaisua, on 
oltava päällä.

1. Paina Ajastin  -näppäintä.
2. Aseta ajastin painamalla Ajastin  -näppäintä toistuvasti.
3. Peruaksesi ajastimen asetukset, pidä Ajastin  -näppäintä painettuna 3 

sekuntia.

HUOM.

• Jos haluat muuttaa asetuksia nopeammin, paina ja pidä painettuna mitä 
tahansa Ajastin  -näppäintä, kunnes haluttu arvo saavutetaan.

• Kun ajastin lopettaa toimintansa, se antaa äänimerkin useita kertoja. 
Keittoalue ei kuitenkaan sammu.
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Enimmäistehon raja

Tämän toiminnon avulla voit säätää laitteen enimmäistehoa.

1. Pidä virta pois päältä.
2. Paina Tauko ja lukitus  -näppäintä noin 3 sekunnin ajan aktivoidaksesi 

lapsilukon.
3. Paina vasemman etuosan keittoalueen  näppäintä ja oikean etuosan 

keittoalueen  näppäintä samanaikaisesti noin 3 sekunnin ajan.
4. Paina Ajastin  -näppäintä noin 3 sekunnin ajan.

Näytöissä näkyy  ja nykyinen enimmäisteho.
5. Voit säätää enimmäistehoa käyttämällä Tauko ja lukitus  -näppäintä. 

(3000 W, 4000 W, 7400 W)
6. Aseta asetus painamalla virtapainiketta .

HUOM.

Alhaisen tehon (3000 W, 4000 W) tilassa teho säätyy automaattisesti.

Lapsilukko

Voit käyttää lapsilukkoa suojaamaan keittoalueen tahattomalta käynnistämiseltä 
ja keittoalueen aktivoimiselta. Myös ohjauspaneeli voidaan lukita, lukuun 
ottamatta virtapainiketta  (ainoastaan ohjauksen kytkeminen pois päältä), 
jotta asetuksia ei voida muuttaa tahattomasti esimerkiksi pyyhkäisemällä 
paneelin yli liinalla.

Lapsilukon kytkeminen päälle/pois päältä

1. Paina Tauko ja lukitus  -näppäintä noin 3 sekunnin ajan. Vahvistukseksi 
kuuluu äänimerkki.

2. Paina mitä tahansa näppäintä.  ilmestyy näyttöön, mikä osoittaa, että 
lapsilukko on aktivoitu. 

3. Kytkeäksesi lapsilukon pois päältä, paina Tauko ja lukitus   -näppäintä 
uudelleen 3 sekuntia. Vahvistukseksi kuuluu äänimerkki.

HUOM.

• Lapsilukko aktivoituu riippumatta siitä, onko virta kytketty päälle vai pois 
päältä.

• Voit asettaa lapsilukon kypsennyksen aikana. Jos haluat sammuttaa 
polttimen lapsilukon ollessa päällä, paina ensin virtapainiketta  tai 
sammuta lapsilukko ja paina sitten vastaavaa keittoalueen  näppäintä.
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Toiminta

Smart Connect

Liesitasossa on sisäänrakennettu Wi-Fi-moduuli, jonka avulla voit synkronoida 
liesitason SmartThings-sovelluksen kanssa. Älypuhelinsovelluksessa voit: 
• seurata liesitason elementtien toimintatilaa ja tehotasojen asetuksia.
• tarkistaa ja muuttaa ajastinasetuksia.
Toiminnot, joita voidaan käyttää SmartThings-sovelluksesta, eivät ehkä toimi 
sujuvasti, jos viestintäolosuhteet ovat huonot tai tuote on asennettu paikkaan, 
jossa on heikko Wi-Fi-signaali.

Liesitason kytkeminen
Ennen kuin voit käyttää Samsungin liesitason kauko-ohjaustoimintoja, sinun on 
yhdistettävä se SmartThings-sovellukseen.

1. Lataa ja avaa SmartThings-sovellus älylaitteellasi.
2. Paina virtapainiketta  noin 1-2 sekunnin ajan kytkeäksesi liesitason 

päälle.
3. Paina Tauko ja lukitus  -näppäintä noin 3 sekunnin ajan aktivoidaksesi 

lapsilukon. 
4. Seuraa sovelluksen ohjeita ja paina sitten  -näppäintä 3 sekuntia.
5. Yhteyden muodostamisen aikana Wi-Fi-ilmaisin vilkkuu. Kun prosessi on 

valmis, ilmaisin palaa vilkkumatta. Liesi on yhdistetty onnistuneesti.
6. Jos Smart Connect WiFi -ilmaisin ei syty, noudata sovelluksen ohjeita 

yhteyden muodostamiseksi uudelleen.

HUOM.

• Varmista, että Smart Connect -toiminto asetetaan vain silloin, kun mikään 
liesitason toiminto ei ole käynnissä.

• Katso lisäohjeita verkko-oppaasta osoitteessa www.samsung.com.

Wi-Fi päällä/pois päältä

• Kytkeäksesi Wi-Fin päälle/pois päältä, toista vaiheet 2 - 4.

Ääni päälle/pois päältä

1. Paina virtapainiketta  noin 1-2 sekunnin ajan.
2. Paina Ajastin  -näppäintä 3 sekunnin ajan 10 sekunnin kuluessa virran 

kytkeytymisestä päälle.
3. Ääni kytkeytyy pois päältä ja  näkyy näytössä.
4. Muuttaaksesi ääniasetuksia, toista vaiheet 1 ja 2. Ääni kytkeytyy päälle ja 

 näkyy näytössä.

HUOM.

Ääniasetuksia ei voi muuttaa 10 sekunnin kuluttua virran kytkemisestä päälle.
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Laitteen ylläpito

Liesi

VAROITUS

Puhdistusaineet eivät saa joutua kosketuksiin kuumennetun keraamisen 
lasipinnan kanssa: Kaikki puhdistusaineet on puhdistamisen jälkeen poistettava 
riittävällä määrällä puhdasta vettä, koska niillä voi olla syövyttävä vaikutus, 
kun pinta kuumenee. Älä käytä aggressiivisia puhdistusaineita, kuten grilli- tai 
uunisuihkeita, hankaustyynyjä tai hankaavia pannunpuhdistusaineita.

HUOM.

Puhdista keraaminen lasipinta jokaisen käyttökerran jälkeen, kun se on vielä 
lämpimän tuntuinen. Näin estät roiskeiden palamisen pintaan. Poista kalkki, 
vesileimat, rasvatipat ja metalliset värjäytymät kaupallisesti saatavilla olevalla 
keraamisen lasin tai ruostumattoman teräksen puhdistusaineella.

Kevyt likaantuminen

1. Pyyhi keraaminen lasipinta kostealla liinalla.
2. Hiero kuivaksi puhtaalla liinalla. Puhdistusaineen jäänteitä ei saa jättää 

pintaan.
3. Puhdista koko keraaminen lasinen liesitaso huolellisesti kerran viikossa 

kaupallisesti saatavilla olevalla keraamisen lasin tai ruostumattoman 
teräksen puhdistusaineella.

4. Pyyhi keraaminen lasipinta riittävällä määrällä puhdasta vettä ja hankaa 
kuivaksi puhtaalla nukkaamattomalla liinalla.

Liesituulettimen ohjaus

Tässä tuotteessa on Bluetooth-laite, jonka avulla voit liittää liesitason Samsungin 
liesituulettimen ohjausmalleihin. Bluetooth-yhteyden kautta voit käyttää 
liesituulettimen ohjaustoimintoa SmartThings-sovelluksessa.
Lisätietoja Samsungin liesituulettimen ohjausta tukevista malleista saat 
osoitteesta www.samsung.com.

Yhteyden muodostaminen liesituulettimen ohjausmalliin

1. Lataa ja avaa SmartThings-sovellus älypuhelimellasi. Suorita sitten Smart 
Connect -menettely yhteyden muodostamiseksi liesitasoon.

2. Noudata liesituulettimen ohjausmallin Bluetooth-ohjeita ja aktivoi 
Bluetooth-yhteys.

3. Pidä Ajastin-   ja Tauko ja lukitus   -näppäimiä painettuna 
samanaikaisesti Bluetooth-yhteyden muodostamiseksi. Kun Bluetooth-
yhteys on muodostettu onnistuneesti,   ilmestyy näytölle.

4. Noudata liesituulettimen ohjausmallin käyttöohjeessa ja sovellusoppaassa 
annettuja ohjeita liesituulettimen ohjauksen käyttämiseksi.

HUOM.

• Jos Smart Connect -yhteys ei onnistu, et voi käyttää SmartThings-sovellusta 
liesituulettimen valvontaan ja ohjaukseen.

• Ilman Smart Connect -yhteyttä liesitasoon voit käyttää Bluetooth-yhteyttä 
lieden ja liesituulettimen yhdistämiseen ja synkronointiin. Toimi tätä varten 
edellä olevien vaiheiden 2 ja 3 mukaisesti.
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Laitteen ylläpito

Pinttynyt lika

1. Yliroiskuneen ruuan ja pinttyneen 
lian poistamiseksi käytä lasipinnoille 
tarkoitettua puhdistusterää.

2. Vie puhdistusterä kulmassa 
keraamisen lasin pintaan.

3. Poista lika kaapimalla puhdistusterällä.

HUOM.

Puhdistusteriä ja keraamisen lasin 
puhdistusaineita saa niihin erikoistuneilta 
jälleenmyyjiltä.

Ongelmalika

1. Poista palanut sokeri, sulanut muovi, 
alumiinifolio ja muut materiaalit 
puhdistusterällä välittömästi kun ne 
ovat vielä kuumia.

VAROITUS

On olemassa riski, että poltat itsesi, 
kun käytät puhdistusterää kuumalla 
keittoalueella.
2. Puhdista liesitaso normaalisti, kun 

se on jäähtynyt. Jos keittoalue 
ja sille sulanut lika ovat ehtineet 
jäähtyä, lämmitä keittoalue uudelleen 
puhdistusta varten.

HUOM.

Keraamisen lasin pinnalla olevia naarmuja 
tai tummentumia, jotka ovat tulleet 
esimerkiksi terävistä pannun reunoista, 
ei saa poistettua. Ne eivät kuitenkaan 
heikennä liesitason toimintaa.
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Vianmääritys ja huolto

Vianmääritys

Virhe voi johtua tiedonpuutteesta. Voit korjata virheen seuraavien ohjeiden 
avulla. Älä yritä tehdä lisäkorjauksia, jos seuraavista ohjeista ei ole apua 
mainituissa tapauksissa.

VAROITUS

Laitteen korjauksen saa tehdä vain pätevä huoltoteknikko. Virheelliset 
korjaukset voivat aiheuttaa käyttäjälle huomattavan riskin. Jos laitteesi 
tarvitsee korjausta, ota yhteyttä asiakaspalvelukeskukseen.

Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu

Mitä teen, jos 
keittoalueet eivät 
toimi?

• Sulake on palanut. • Jos sulakkeet palavat 
useita kertoja, 
soita valtuutetulle 
sähköasentajalle.

Mitä teen, jos 
keittoalueet eivät 
mene päälle?

• Virtapainike  
kytkeytyi päälle 
vahingossa.

• Käyttöpaneeli on 
osittain peittynyt 
kostealla liinalla tai 
nesteellä.

• Laite kytketään 
päälle oikein.

• Puhdista 
käyttöpaneeli.

Mitä teen, jos 
näytöstä kaikki 
muut paitsi ,  
jälkilämmön osoitin 
katoavat?

• Virtapainike  
kytkeytyi päälle 
vahingossa.

• Käyttöpaneeli on 
osittain peittynyt 
kostealla liinalla tai 
nesteellä.

• Laite kytketään 
päälle oikein.

• Puhdista 
käyttöpaneeli.

Mitä teen, jos 
keittoalueiden 
sammuttua 
jälkilämmön osoitin ei 
tule näkyviin?

• Keittoaluetta 
käytettiin vain 
lyhyesti, eikä 
se kuumentunut 
tarpeeksi.

• Jos keittoalue 
on kuuma, soita 
paikalliseen 
huoltoon.

Liesitason kehys (vaihtoehto)

VAROITUS

Älä käytä etikkaa, sitruunamehua tai kalkinpoistoainetta kehykselle tai siihen voi 
tulla himmentymiä.

1. Pyyhi kehys kostealla liinalla.
2. Kostuta kuivunut lika märällä liinalla. Pyyhi ja hiero kuivaksi.

Välttääksesi laitteesi vahingoittumisen

• Älä käytä liesitasoa työpintana tai säilytysalustana.
• Älä käytä keittoaluetta, jos liesitasolla ei ole pannua tai jos pannu on tyhjä.
• Keraaminen lasi on erittäin kestävää, ja se sietää hyvin lämpötilan vaihtelua. 

Se ei kuitenkaan ole särkymätön. Se voi vaurioitua, jos erityisen terävä tai 
kova esine putoaa liesitasolle.

• Älä aseta pannuja liesitason kehykselle. Naarmuja ja vaurioita voi ilmestyä 
pintaan.

• Vältä kaatamasta happamia nesteitä, esimerkiksi etikkaa, sitruunamehua 
tai kalkinpoistoaineita liesitason kehykselle, koska ne voivat aiheuttaa 
himmentymiä.

• Jos sokeria tai sitä sisältävää valmistetta joutuu kosketuksiin kuuman 
keittoalueen kanssa ja sokeri sulaa, on se puhdistettava välittömästi 
puhdistusterällä vielä kuumana. Jos sen annetaan jäähtyä, voi pinta 
vahingoittua likaa poistettaessa.

• Pidä kaikki sulavat tuotteet ja materiaalit, esimerkiksi muovit, alumiinifoliot 
ja uunifoliot, pois keraamiselta lasipinnalta. Jos kyseistä ainetta sulaa 
liesitasolle, se on poistettava välittömästi puhdistusterän avulla.
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Vianmääritys ja huolto

Mitä teen, jos keittoalue ei mene päälle tai pois päältä?

Se voi johtua jostakin seuraavista ongelmista:
• Käyttöpaneeli on osittain peittynyt kostealla liinalla tai nesteellä.
• Lapsilukko on päällä ja näytössä .

Mitä teen, jos  näkyy näytössä?

Tarkista seuraavat:
• Käyttöpaneeli on osittain peittynyt kostealla liinalla tai nesteellä. 

Käynnistääksesi uudelleen paina virtapainiketta .
• Jos nestettä on kaatunut käyttöpaneelille, pyyhi se pois.

Mitä teen, jos  näkyy näytössä?

Tarkista seuraavat:
• Liesitaso on ylikuumentunut epänormaalin toiminnan vuoksi.
• Kun liesitaso on jäähtynyt, paina virtapainiketta  käynnistääksesi sen 

uudelleen.

Mitä teen, jos  näkyy näytössä?

Tarkista seuraavat:
• Ruoanlaittovälineet ovat sopimattomia, liian pieniä, tai keittoalueelle ei ole 

asetettu astioita.
• Jos käytät sopivia astioita, näkyvä viesti katoaa automaattisesti.

Mitä teen, jos jäähdytystuuletin on käynnissä vaikka liesitaso on sammutettu?

Tarkista seuraavat:
• Liesitason käytön jälkeen jäähdytystuuletin käy itsestään lieden 

jäähdyttämiseksi.
• Kun liesitason elektroniikka on jäähtynyt tai maksimiaika (10 minuuttia) on 

kulunut, jäähdytystuuletin sammuu.
• Jos pyydät huoltoa paikalle laitteen käytön neuvontaa varten, huollon 

vierailusta voi tulla maksu myös takuuaikana.

Tietokoodi Mahdollinen syy Ratkaisu

Polttimen lämpötila-
anturissa on ongelma.

Käynnistä laite uudelleen 
virtapainikkeella . Jos 
ongelma jatkuu, katkaise 
virta yli 30 sekunniksi. 
Käynnistä laite sen 
jälkeen uudelleen. Jos 
ongelma jatkuu edelleen, 
ota yhteyttä paikalliseen 
huoltokeskukseen.

Lämpötila on havaittu 
määritettyä korkeammaksi.

PBA-anturissa on ongelma.

Tasavirtamoottori ei 
toimi piirilevyssä tai 
johdotuksessa olevien 
ongelmien tai moottorin 
lapaan kohdistuvan 
sähköhäiriön vuoksi.

Näppäintä painetaan yli 8 
sekuntia.

Tarkista, onko näppäin 
märkä tai painetaanko 
sitä. Jos ongelma jatkuu, 
käynnistä laite uudelleen 
virtapainikkeella . Jos 
ongelma jatkuu edelleen, 
ota yhteyttä paikalliseen 
huoltokeskukseen.

Pää- ja alipiirilevyjen 
välinen tiedonsiirto ei 
onnistu.

Käynnistä laite uudelleen 
virtapainikkeella . Jos 
ongelma jatkuu, katkaise 
virta yli 30 sekunniksi. 
Käynnistä laite sen 
jälkeen uudelleen. Jos 
ongelma jatkuu edelleen, 
ota yhteyttä paikalliseen 
huoltokeskukseen.

Kosketusta tukeva IC 
kommunikoi epänormaalisti.
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Muistiinpanoja

Huolto- ja asiakaspalvelu

Ennen kuin pyydät apua tai huoltopalvelua, tarkista kohta “Vianmääritys”. Jos 
silti tarvitset vielä apua, noudata alla olevia ohjeita.

Onko kyseessä tekninen vika?

Jos on, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Valmistaudu aina etukäteen keskusteluun. Se helpottaa ongelman diagnosointia 
ja palvelukäynnin tarpeen selvittämistä.
Ottakaa huomioon seuraavat seikat.
• Miten ongelma ilmenee?
• Missä olosuhteissa ongelma ilmenee?

Kun soitat, kerro laitteesi malli ja sarjanumero. Tiedot löytyvät laitteen 
arvokilvestä seuraavasti:

• Laitteen malli
• Sarjanumerokoodi (15 numeroa)

Suosittelemme, että kirjoitat tiedot tähän, jotta ne olisivat helposti saatavilla.

• Malli: 
• Sarjanumero:

Missä tapauksissa sinulle voi tulla kustannuksia myös takuuaikana?

• Jos olisit voinut korjata ongelman itse soveltamalla jotakin ratkaisuista 
kohdassa “Vianmääritys”.

• Jos huollon on tehtävä useita käyntejä siksi, että kaikkia asiaankuuluvia 
tietoja ei annettu ennen vierailua ja siitä johtuen he esimerkiksi tekevät 
ylimääräisiä matkoja hankkiakseen lisäosia. Valmistautumalla puheluun 
edellä kuvatulla tavalla säästyt ylimääräisten matkojen kustannuksilta.



MAA SOITA TAI VIERAILE OSOITTEESSA

AUSTRIA 0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG) www.samsung.com/at/support

BELGIUM 02-201-24-18

www.samsung.com/be/support 
(Dutch) 

www.samsung.com/be_fr/support 
(French)

DENMARK 707 019 70 www.samsung.com/dk/support

FINLAND 030-6227 515 www.samsung.com/fi/support

FRANCE 01 48 63 00 00 www.samsung.com/fr/support

GERMANY 06196 77 555 77 www.samsung.com/de/support

ITALIA 800-SAMSUNG (800.7267864) www.samsung.com/it/support

CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll 

free
www.samsung.com/gr/support

GREECE

80111-SAMSUNG (80111 726 7864) 
only from land line 

(+30) 210 6897691 from mobile and 
land line

www.samsung.com/gr/support

LUXEMBURG 261 03 710 www.samsung.com/be_fr/support

NETHERLANDS 088 90 90 100 www.samsung.com/nl/support

NORWAY 21629099 www.samsung.com/no/support

PORTUGAL 808 207 267 www.samsung.com/pt/support

SPAIN 91 175 00 15 www.samsung.com/es/support

SWEDEN 0771-400 300 www.samsung.com/se/support

SWITZERLAND 0800 726 786

www.samsung.com/ch/support 
(German) 

www.samsung.com/ch_fr/support 
(French)

UK 0333 000 0333 www.samsung.com/uk/support

IRELAND (EIRE) 0818 717100 www.samsung.com/ie/support

MAA SOITA TAI VIERAILE OSOITTEESSA

ALBANIA 045 620 202 www.samsung.com/al/support

BOSNIA 055 233 999 www.samsung.com/ba/support

NORTH 
MACEDONIA

023 207 777 www.samsung.com/mk/support

BULGARIA

0800 111 31 - Безплатен за всички 
оператори 

*3000 - Цена на един градски разговор 
или според тарифата на мобилният 

оператор 
09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък

www.samsung.com/bg/support

CROATIA 072 726 786 www.samsung.com/hr/support

CZECH
800 - SAMSUNG 
(800-726786)

www.samsung.com/cz/support

HUNGARY 0680SAMSUNG (0680-726-7864) www.samsung.com/hu/support

MONTENEGRO 020 405 888 www.samsung.com/support

POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33* 

* (opłata według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/

support/

ROMANIA
0800872678 - Apel gratuit 
*8000 - Apel tarifat în reţea

www.samsung.com/ro/support

SERBIA 011 321 6899 www.samsung.com/rs/support

SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG 
(0800-726 786)

www.samsung.com/sk/support

LITHUANIA 8-800-77777 www.samsung.com/lt/support

LATVIA 8000-7267 www.samsung.com/lv/support

ESTONIA 800-7267 www.samsung.com/ee/support

SLOVENIA 080 697 267 (brezplačna številka) www.samsung.com/si/support

KOSOVO 038 40 30 90 www.samsung.com/support

KYSYMYKSIÄ TAI KOMMENTTEJA?
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