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  Arvoisa asiakas

Onnittelemme onnistuneesta valinnasta

Tämä kaasuliesi on testattu perusteellisesti ja sen 

valmistuksessa on käytetty viimeisintä teknologiaa

Asennuksessa on aina noudatettava voimassa olevia viranomaismääräyksiä. Käyttö sallittu vain hyvin 

tuuletuissa tiloissa.
In n h old

Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen ensimmäistä

käyttökertaa ja säilytä käyttöohje myöhemmin ilmenevää tarvetta varten

HUOMAUTUS!!



Sähköliitäntä (ei koske malleja joissa on pelkästään kaasukäyttöiset polttimot )

1.

2.

3.

4.

5. Sähkökaapeli ei saa päästä koskettamaan lieden kuumentuvia osia.

Kaasuliitäntä ja turvallisuus

1. Asenna letkukiristin kaasuletkuun. Työnnnä kaasuletku liittimeen koko liittimen salliman pituuden verran.

Lämmitä letkua kuumalla vedellä (asennusta helpottaaksesi) ja ruuvaa letkukiristin kunnolla kiinni.

2. Kaasuvuotojen havainnoimiseksi tarkasta, että säätimet ovat kiinni.

3. Varmista liitäntöjen tiiviys vuodonetsintäsprayn avulla. Käytä vain kaasuvuotojen paikallistamiseen hyväksyttyä spraytä. 

4.

Huomautus: Kun kaasuletku liitetään lieden liittimeen, käytä lyhyttä letkua, tarkista liitännät kaasuvuotojen paikallistamiseksi. 

Letkun enimmäispituus on 120 cm.

Erityistä kaasuliitännöistä 
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Mikäli liesi asennetaan kaapin tai hyllyn päälle, asenna lieden alapuolelle käyttöön hyväksyttyä lämpösuojaa, etäisyys lieteen minimi 15 mm.

2 -Asen n u s

Mikäli sähköliitännän kaapeli vahingoittuu, vaihdon uuteen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja. Väärin suoritettu asennus voi aiheuttaa 

hengenvaaran. 

Liesi edellyttää 16 Ampeerin sulakkeen. Vain valtuutettu sähköasentaja saa asentaa lieden. 

Liesi on tarkoitettu 230 Vac 50 Hz sähkölle. Jos verkkosähkö poikkeaa mainituista arvoista, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään. 

Sähköliitännän saa kytkeä vain sellaiseen verkkovastakkeeseen, jossa on nk. Schuko-vastake eli maadoitettuun vastakkeeseen, vastakkeen ja 

liitännän on täytettävä liittyvät viranomaismääräykset. Mikäli asennuskohteessa ei ole maadoitusta, ota yhteys valtuutettuun sähköasentajaan. 

Valmistaja ei vastaa maadoittamattomaan vastakkeeseen liitetyn lieden aiheuttamista vahingoista. Mikäli sähköliitännän kaapeli on kytkemättä 

(riippuu mallista), asenna viranomaismääräykset täyttävä verkkosähkölle sopiva katkaisija sähkönsyöttöön (katkaisijan tulee katkaista kaikki 

verkkosähköliitännän johtimet).   

Kaasuletku tulee vetää siten, että se ei kulje lämpimien tai kuumien kohtien kautta, erityisesti pitää välttää lieden 
takaosaa. Älä siirrä liettä, joka on liitetty kaasunsyöttöön, liitäntä voi aueta tai alkaa vuotaa ja aiheuttaa 

vaaratilanteen. 



Min. 65 mm

          Min.65 mm

Aseta silikonitiivistettä lieden reunoihin

Aseta liesi työtason aukkoon. Kts. mallikuvaa (Kuva 1).

Lopuksi on tärkeää muistaa kiinnittää liesi alapuolelta itse pöytälevyyn

käyttämällä kiinnityshakasia ja ruuveja (Kuva 2)

Figure-1

Kuva 1 Topp plate = Ylälevy Festeklips = Kiinnityshakaset

Silikonpakning = Silikonitiiviste Skrue = Ruuvi
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2 - Ase n n u s

SCREW

CONNECTION CLIPS

CONNECTION TABLE

SILICON GASKET

TOP PLATE

495 m
m

560 mm



Taitettava liesi Pöytämalli Pöytämalli Classic Nestekaasu Maakaasu Maakaasu

Ulkoleveys 580 mm 580 mm 510 mm G 30-30 mbar G 20-20 mbar G 25-25 mbar

Ulkosyvyys 510 mm 510 mm 565 mm Suutin mm 0.80 1,30 1,40
Ulkokorkeus 85 mm 105 mm 105 mm Kulutus m3/t- gr/t 0,082 0,289 0,315

Sähkönsyöttö 230 V , 50 Hz 230 V , 50 Hz 230 V , 50 Hz Teho KW 2,600 2,700 2,540

Sähkölevy 145 mm 1000 W 1000 W 1000 W Pieni liekki KW 0,700 0,715 0,69

Sähkölevy  lisävaruste Suutin mm 0.65 0,92 0.92

Kulutus m3/t- gr/t 0,046 0,143 0,166

Teho KW 1,500 1,330 1,350

Pieni liekki KW 0,500 0,385 0,360

Suutin mm 0.50 0,75 0,75
Kulutus m3/t- gr/t 0,028 0,080 0,088

Teho KW 0.900 0,760 0,715

Pieni liekki KW 0,320 0,300 0,300

Ennen liitäntöjen suorittamista:

Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen kuin otat lieden käyttöön.

Säilytä käyttöohjeet muita käyttäjiä varten.

HUOM! Tämä käyttöohje on tarkoitettu useammalle mallille - varmista malli, käytä vastaavia ohjeita!

Osa teknisistä tiedoista ja ohjeista ei välttämättä päde käytössäsi olevalle mallille.

Iso poltin

Keskikok. poltin

Pieni poltin
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2 kierrosta myötäp.

3 kierrosta vastap. 3 kierrosta myötäp.

2,5 kierrosta myötäp.2,5 kierrosta vastap.

2 kierrosta vastap.

Kaasuliitännän säätö (tarkista maakohtaisesti):

Mitta

G30G20,G25 G20,G25G30

Nestek. maakaasuun Maakaasusta nestek.

3 - Te kn ise t  t ie dot

Kaasupolttimoiden teho ja kaasun kulutus 

kaasutyypeittäin

Iso poltin

Pieni poltin

Keskikokoinen 

poltinLieden polttimot tulee säätää käytetyn kaasutyypin mukaan, säädä liekkiä varovasti pienen 

ruuvimeisselin avulla, kts. alla oleva mallikuva. Säädä keskimmäistä ruuvia.Kaasutyypiin 

vaihtuessa vaihdettava myös suutin.



1. Tämä tuote on tarkoitettu propaanikaasulle (nestekaasu).

2. Sähköliitännällä varustettu malli - sähkönsyöttö 230 Volt  50 Hz.

3.

4. Liesi kuumenee käytössä. Varmista, että lapset eivät pääse koskettamaan liettä tai sen kuumia pintoja.

Ohjeiden noudattamatta jättämisestä aiheutuneista vahingoista vastaa käyttäjä. 

5. Vedä kaasuletku ja sähkökaapeli siten, että ne eivät kulje kuumien pintojen kautta tai ohi ja 

siten, että ne eivät kulje terävien kulmien ympäri vahingoittumisen ja kulumisen estämiseksi.

6. Mikäli sähkökaapeli on vioittunut, se tulee välittömästi vaihdattaa uuteen ehjään kaapeliin ja vaihdon saa suorittaa  

ainoastaan valtuutettu sähköasentaja.

7. Käytä ainoastaan viranomaisten hyväksyttyjä kaasusäätimiä.

8. Liitä kaasulieden kaasuliitäntä mahdollisimman lyhyellä kaasuletkulla (minimipituus 40 cm, maksimipituus 120 cm), tarkista vuodot.

9. Älä yritä tarkistaa vuotoja avotulen avulla!

10. Lieden käyttö tuottaa kosteutta ja lämpöä. Varmista riittävän hyvä ilmanvaihto.

11. Liesi kuumenee käytössä. Varmista, että lapset eivät pääse lähelle kuumia pintoja.

12. Varmista, että herkästi palavat tai syttyvät esineet tai aineet eivät pääse lähelle käytössä olevaa liettä.

13 Työnnä säädin aina ensin sisäänpäin ennen kuin käännät säädintä. 

14 Älä käytä liettä, jos samassa tilassa säilytetään tai sinne tuodaan räjähdysherkkiä aineita.

15 Noudata aina vallitsevia turvaohjeita ja säädöksiä sekä viranomaismääräyksiä.
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Sähkönsyötöllä varustetun mallin sähkönsyöttö on suojattava 16 Ampeerin sulakkeella. Asennus: valtuutettu sähköasentaja.

4 - Tärkeää!!



Malli: H6400N-X-Z GR Malli: H6400K-L-M GR

Malli: H6310K-L-M GR

Malli: H6310N-X-Z GR

1. Liesi

2. Pohja

3. Säätimet 1. Keskitehoinen poltin 1. 1000 W sähkölevy

4. Pieni poltin 2. Keittoritilät 2. Keittoritilät

5. Iso poltin 1. Liesi 3. Iso poltin 3. Iso poltin

6. Keittoritilät 2. Keittoritilät 4. Pieni poltin 4. Keittoritilät

7. Keskitehoinen poltin 3. Keskitehoinen poltin 5. Sytytyspainike 5. Pieni poltin

4. 1000 W sähkölevy 6. Lieden yläkansi 6. Sytytyspainike

5. Keittoritilät 7. Säätimet 7. Lieden yläkansi

6. Iso poltin 8. Pohja 8. Säätimet

7. Pieni poltin 9. Sähkölevyn säädin

8. Säätimet 10. Merkkivalo

9. Sähkölevyn säädin 11. Pohja

10. Merkkivalo
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5 - Lieden  ja  säätim ien  ku vau s
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Kaasupolttimon käyttö:

Maksimaalisen tehon aikaansaamiseksi suosittelemme tasapohjaisia kattiloita ja pannuja, koot lueteltu alla.

Kaasunsyöttöä säätävät venttiilit on varustettu erityisellä turvamekanismilla. Voit sytyttää liekin seuraavasti:

Iso poltin 24 - 28 cm 1.  Paina säädin sisään, käännä vastapäivään liekkisymbolia kohti.

Keskik. Poltin 18 - 22 cm 2. Sytytä liekki, pidä säädin alaspainettuna hetken aikaan, kunnes liekinvarmistin on ehtinyt kuumentua.

Pieni poltin 12 - 18 cm 3. Mikäli liekki sammuu, odota hetki ja toista toimenpide, pidä säädin alaspainettuna hiukan pitempään.

Suljettu Täysi teho Keskiteho

Suljettu asento

Liekki sammuu
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6 - P äivittäin en  käyttö

Älä yritä sytyttää liekkiä pitempään kuin 15 sekunnin ajan. Mikäli liekki ei syty tässä ajassa, keskeytä yritys ja odota vähintään minuutin ajan, jotta kaasu ehtii 

haihtua. Yritä uudelleen ja jos et onnistu sytyttämään liekkiä, sulje kaasunsyöttö kokonaan ja odota minuutin ajan ennen kuin yrität uudelleen (muista avata 

kaasunsyöttö). Jos sytytys ei onnistu, sulje kaasunsyöttö kokonaan ja ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään tai maahantuojaan.



1. Sulje aina kaasunsyöttö ennen hoitoa ja huoltoa

2.

3. Älä koskaan suorita puhdistusta työkaluilla (karkeat ja kovat harjat, veitset, muut pintoja naarmuttavat välineet).

Älä käytä vahvoja pesuaineita tai syövyttäviä aineita. Käytä vain mietoa saippuavettä.

4. Suorita perusteellinen huuhtelu, poista saippuajäämät, kuivaa pehmeällä nukkaamattomalla kankaalla, anna kuivua.

5.

6. Pyyhi polttimien yläosat miedolla saippuavedellä kastetun nukkaamattoman kankaan avulla.

7. Älä käytä puhdistukseen happoja tai helposti syttyviä aineita.

8. Älä roiskuta vettä lieden päälle.

9. Kaikki helposti irrotettavat osat on mahdollista pestä miedolla saippuavedellä.

10. Älä kasta polttimia tai pannuja/kattiloida veteen niiden ollessa kuumia.
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Älä koske keittimeen tai sen osiin välittömästi käytön jälkeen - osat ovat kuumia!

Älä käytä höyryä tai painepesimiä puhdistukseen.

7 -  Hoito  ja  h u olto


