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1. Turvallisuus
VAROITUS! KORKEAN JÄNNITTEEN VAARA! Älä avaa lämpöalustaa!

VAROITUS! Induktiolämpöalusta täytyy irrottaa virtalähteestä puhdistuksen, ylläpidon tai huol-
lon ajaksi!

VAROITUS! Jos keraaminen lasipinta on särkynyt, sammuta laite välittömästi ja irrota pistoke.

1.1. Riskit koskien turvallisuuden laiminlyömisen
Tämä käyttöohje sisältää turvallisuutta koskevat ohjeet ja varotoimenpiteet induktiolämpölevyn asennuk-
sessa, käyttöönotossa ja käytössä. Tällaisten tietojen laiminlyönti voi johtaa käyttäjän loukkaantumiseen, 
haittoja ympäristölle ja laitevaurioita. Mahdolliset riskit voivat olla seuraavanaliset:

• Sähköisku
• Laitteen ylikuumentumisen ja
• Laitteen pinnan ylikuumentumisen

1.2. Turvallisuusohjeet
Turvallisuusohjeet, jotka sisältyvät tässä käyttöohjeessa, sovellettavat kansalliset säädökset tapaturmien 
ehkäisyissä ja käyttöturvallisuussäännöksiä täytyy noudattaa tarkasti.

1.3. Käyttäjälle tiedoksi
• Sähköiskujen välttämiseksi, täytyy laitteen virtakytkennät suorittaa ammattitaitoisen asentajan toi-

mesta, joka täytyy kansalliset ja paikalliset säädökset.
• Lämpöalueella on korkea lämpötila. Älä koske tähän alueeseen palovammojen välttämiseksi.
• Älä jätä laitetta vartioimatta kuumennuksen ajaksi, jotta vältyt kuumennettavan astian ylikuumentumi-

selta. Turvallisuuden vuoksi, kytke virta pois päältä.
• Välttääksesi vahingoilta, jotka johtuvat automaattisesta lämmityksestä, sammuta aina paistolevy en-

nen paistoastian poistamista. Älä luota paistoastian tunnistimeen. Näin varmistat, että jokainen, joka 
haluaa käyttää laitetta, täytyy kytkeä se itse päälle.

• Älä laita paperia, kartonkia tai kangasta astian ja lämpöalueen väliin. Tämä voi synnyttää tulipalon.
• Älä aseta metalliesineitä, kuten keittiötarvikkeita, ruokailuvälineitä, tölkkejä, alumiinifolioita tai avaimia 

laitteen lämpöalueelle, koska ne voivat kuumentua nopeasti.
• Älä käytä kelloja tai sormuksia, koska nämä saattavat kuumeta nopeasti jos sattuvat olemaan lämpö-

alueen läheisyydessä. 
• Henkilöt, joilla on sydämen tahdistin tulisi konsultoida valmistajaa tai lääkäriä ennen lämmönpitoalus-

tan käyttöä.
• Koko laite pitää maadoittaa kunnolla. Jos laitteen rungossa tai virtajohdossa on vaurio, täytyy laite 

sammuttaa välittömästi ja irrottaa pistoke ja ottaa yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun huoltoon.
• Älä sijoita alumiinifolioita tai muovitarvikkeita keraamiselle lasipinnalle lämpöalueella tai käytä sitä va-

rastointipintana.
• Lämmitettävän astian kosketuspinnan täytyy olla soveltuva induktiolämmitykseen. Muuten se voi joh-

taa huonontuneeseen suorituskykyyn, toimintahäiriöön, tai jopa induktiolaitteen vaurioitumiseen.
• Älä sijoita magneettisia esineitä laitteen pinnalle, kuten luottokortteja, SIM-kortteja, matkustuskortteja, 

kasetteja tms.
• Laite on ilmajäähdytteinen. Älä siis tuki laitteen ilmanvaihtokanavia.
•  Älä anna nesteiden valua laitteeseen. Älä kaada vettä tai ruokaa laitteen päälle. Älä huuhtele laitetta 

vedellä. Älä puhdista laitetta höyrypesurilla.
• Jos keraaminen pinta rikkoontuu tai halkeaa, sammuta laite välittömästi ja irrota virtapistoke. Älä koske 

laitteen sisältä paljastuvia osia.
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• Älä sammuta ja käynnistä laitetta uudelleen useasti ilman mitään tarkoitusta, koska se voi vahingoittaa 
sähköpiiriä ja lyhentää laitteen käyttöikää.

• Laitetta pitää puhdistaa, ylläpitää ja huoltaa säännöllisesti, jotta se pysyy hyvässä kunnossa ja käyttöikä 
pitenee.

• Laite sisällä on korkea jännite. Laitteen saa ainoastaan avata valtuutettu huoltohenkilö.
• Väärinkäytön välttämiseksi, kaikki hävitettävät elektroniset laitteet pitää hävittää asianmukaisesti.
• Laitteen lasikeraaminen paneeli, kotelo ja nuppi eivät kuulu takuun piiriin.
• Jos virtajohto on rikkinäinen täytyy se vaihtaa valmistajan toimesta, valtuutetun huoltoyhtiön tai muun 

asiantuntijan toimesta, jotta vaaralta vältyttäisiin.
• Laite on tarkoitettu ammattikäyttöön eikä täten sovellu kotikäyttöön.

1.4. Luvaton varaosien vaihto
Älä tee mitään muutoksia laitteeseen. Jos laite on vaihdettava, ota yhteys valmistajaan. Turvallisuuden 
vuoksi käytä valmistajan hyväksymiä osia ja komponentteja. Kaikkien epämääräisten osien ja komponent-
tien käyttö mitätöi kaikki valmistajan sitoumukset ja takuut.

1.5. Symbolit

Ei-ionisoiva sähkömagneettinen säteily

Vaarallinen jännite

Potentiaalitasaus
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2. Ominaisuudet
Laitteen ominaisuuksiin kuuluu vahva ja kompakti rakenne ruostumattomasta teräksestä kotelon muo-
dossa, jatkuva ja korkeampi lämmitys  teho kuin vastaavissa tavallisissa laitteissa. Laite oma myös seu-
raavat ainutlaatuiset ominaisuudet:
• Plug and play suunnittelu kätevään käyttöön
• Schott-keraaminen lasipaneeli, jossa erinomainen lämmönkestävyys, tyylikäs ja esteettinen muotoilu, 

mikä helpottaa puhdistusta.
• Moduläärinen suunnittelu
• Sähköinen piiri, jossa automaattinen monitorointi & hallinta ja monitoimisuojaus
• Korkea ja suuri teho, joka lyhentää lämmitysaikaa ja säästää energiaa
• Kompakti koko ja kevyt paino
• Räätälöityjä vaihtoehtoja

2.1. Tekniset tiedot
• Virtalähde: 220-240 V, yksivaiheinen 3-johteinen, 50-60 Hz
• Käyttötaajuus: 20-40 kHz
• Käyttöympäristö: Lämpötila säilytyksessä: -40...+50, käytössä +5...+40    

              Suhteellinen ilmankosteus säilytyksessä 10%...90%, käytössä 30%...90%

3. Asennus
IND-sarjan lämpötasot ovat mallia plug & play, jotka ovat käyttövalmiita, kun virta on kytketty.

3.1. Lämpösäteily vaatimukset
• Laitteen alle ja taakse on jätettävä riittävä tila ilmavirtaukselle. Sopimaton asennus aiheuttaa tukoksia 

tai vähentää ilmavirtausta ja lämmön huonoa säteilyä.
• Ilman sisääntulon ja pistorasian on oltava vähintään 100 mm mistä tahansa kohteesta (kuten seinästä 

ja lattiasta);
• Tuloilman kylmäilma ei saa sekoittua kuuman ilman poistoaukkoon.
• Tuloilman lämpötila ei saa ylittää 40 ° C;
• Induktiolämpötason tulisi olla poissa muista lämmönlähteistä (kuten kaasuliesi tai halogeeniuunista). 

Jos käytössä on useita induktiolämpötasoja, niiden tulee olla vähintään 100 mm erillään toisistaan. 
Lisäksi on varmistettava, että kylmää ilmaa on riittävästi, ja keittimien kuumalla vedellä ei pääse muita 
keittimiä.

3.2. Paloturvallisuus
Kaikki esineet, jotka tulevat kosketuksiin induktiolämpötason kanssa pitää olla valmistettuja palomatto-
masta materiaalista.

3.3. Sähkökytkentävaatimukset
• Tarkista, että virtalähde on yhdenmukainen laitteen tyyppikilvessä mainittujen arvojen kanssa.
• Sähköliitännän on vastattava voimassa olevia kansallisia ja paikallisia määräyksiä.
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4. Vianetsintä
Laitetta saa ainoastaan huoltaa valtuutettu huoltohenkilö.
Jos keraaminen lasipaneeli rikkoontuu tai halkeaa, täytyy laite sammuttaa välittömästi ja virtajohto irrot-
taa. Älä koskaan kosketa laitteen paljaita osia.

Toimintahäiriön sattuessa, näyttöön ilmestyy vika koodi, jota voi tulkita taulukosta alla:

4.1. Vikakoodit

Koodi Merkitys Huomautukset

E1( 01) Ei astiaa 1) Astia ei ole asetettu tasolle tai se on huonosti 
asetettu.
2) Konsultoi ammattitaitosta henkilökuntaa.

E2( 02) Ylivirtaa käämeissä 1) Vaihda astia rautaisempaan astiaan.
2) Kutsu valtuutettu huolto

E3( 03) Virtapiiri on ylikuumentunut, 
laite ei toimi

1) Pitkät käyttötunnit ympäristössä, jossa korkea 
lämpötila >38°C. Jäähdytys tarpeen.
2) Jos lämpötila ei ole korkea, tarkista ilmanotto ja 
poistoilma tukoksen varalta tai jos 

E4( 04) Astian lämpötila on liian korkea, 
jolloin laite lakkaa toimimasta.

1) Tarkista, että laitteen tuuletin toimii kunnolla.
2) Vähennä lämmitystehoa.

- Varalla

E7( 07) Häiriö lämpötila-anturissa Kutsu valtuutettu huolto

E8( 08) Tehomoduulin lämpötila on liian 
korkea ja generaattori toimii 
pienemmällä teholla.

Sama kuin E3.

E9( 09) Häiriö astian lämpötila-anturissa. Kutsu valtuutettu huolto.

E10( 10) Virtalähteen jännite on liian 
vähäinen.

1) Varmista, että jännitettä on riittävästi.
2) Varmista, että liitännät on oikein.
3) Kutsu valtuutettu huolto.

- Varalla

E12 ( 12) Virtapiiri on ylikuumentunut, 
generaattori lakkaa toimimasta.

1) Tarkista, että kelatuuletin toimii kunnolla.
2) Vähennä tehotasoa.

E13 ( 13) Virtapiirin lämpötila-anturissa 
häiriö.

Kutsu valtuutettu huolto.

- Varalla

E15 ( 15) Ylijännitesuoja 1) Jos tämä ei toistu useasti, jätä se huomioimat-
ta, koska laite käynnistyy uudestaan.
2) Jos tämä toistuu useasti, kutsu valtuutettu 
huolto.
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4.2. Vianetsintätaulukko

Vika Mahdollinen syy Korjaava toimenpide

Laite ei lämpene, lamppu tai in-
dikaattorivalo vilkkuu.

Häiriö esiintyy. Katso vikakoodilistasta ja seuraa ohjeita.

Kuumenemista ei tapahdu, 
lamppu tai indikaattori on pois 
päältä.

Ei virransyöttöä Tarkista virtajohdon liitäntä, 
tarkista pääsulake. 

Piirilevy/komponentit ovat rikki. Kutsu valtuutettu huolto.

Lämmitysteho on hyvä mutta 
indikaattori tai lamppu on pois 
päältä.

Kytkinhäiriö Vaihda kytkin.
Kutsu valtuutettu huolto

Teho alentuu normaalista.

Ohjelma rajaa tehon koska bipo-
laaritransistorin tai astian lämpö-
tila nousee liian nopeasti.

Odota hetki. 
Vältä tyhjän astian lämmittämistä.
Lämmitettävä astia ei ole soveltuva, vaihda as-
tia sopivampaan.

Ohjelma rajaa tehoa koska ym-
päristön lämpötila on liian kor-
kea.

Yritä parantaa ympäristön lämpötilaa: Jäähdyt-
tämällä, pidä induktiotuotteet kaukana lämpö-
lähteistä,.
Tarkista, että induktiotuotteiden tuuletus is hyvä 
tai jos ilmasuodatin on tukossa.

Sopimaton sisäinen asetuspara-
metri.

Kutsu valtuutettu huolto.
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5. Asennus

5.1. Tekniset tiedot
• Näytön säädöt
Tehosäätö: 0-10 astetta
Lämpötilan säätö: 30-90 °C
Ajastus: 0-10 tuntia
• Tason koko
Keraaminen lasipaneeli: 400x400 mm
Paneelin konstruktio: 404 x 404 mm

5.2. Asennus

Tuuletusreikä

Ohjainyksikön reikä

Tuloilma

Poistoilma

TakaosaEtuosa

M
ax

 k
or

ke
us

20
m

m

Etuosa

Takaosa
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5.2.1. Lämpötason upottaminen

• Asennusreiän koko rungolle: 370 x 370 mm
• Upotetun alueen sisätilassa tulee olla hyvä ilmanvaihto, jotta alahaalta tuleva kylmäilma ei sekoitu 

ylhäältä tulevan kuuman ilman kanssa. Toisin sanoen ilmanvaihdon rakenne tulisi taata, että poh-
jailman tuuletin on kytketty ulkoiseen tilaan.

• Asenna induktio lämpötaso pöytätason avoimeen reikään ja kiinnitä lämpötaso ja liitokset yhteen sili-
konin kanssa yhtäaikaisesti.

5.2.2. Säätönupin asennus

• Reiän koko: 63 x 63 mm
• Paneelin paksuus 1~1,5 mm

• Irrota nuppi ja neljä kiinnitysruuvia rungon takaosasta, erota etukansi rungosta.
• Irrota etukannen suojatarra, kiinnitä sitten etukansi asennusreiän päälle, asenna runko reiän vastakkai-

selle puolelle (takapuolelle), kiinnitä sitten kaikki osat tiukasti kiinnitysruuveilla.

Nuppi
Etukansi

Säätimen runko

• Kytke nuppi säätimeen.
• Kytke kaapelipistoke säätimestä lämpötason pohjaan olevan liitäntään.

Sähköliitännät saa ainoastaan suorittaa valtuutettu henkilökunta.
Laite on varustettu virtajohdolla, joka täyttää kansalliset säädökset ja pistoke tulee kytkeä sopivaan pis-
torasiaan.
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6. Käyttö
• Aseta astia lasin pinnalle ja kaada haluamasi määrä vettä astiaan.
• Kytke virta.
• Paina säätönuppia, laita virrat päälle ja LED-näyttö syttyy.
• Säädä nuppia hitaasti pienimmästä tehosta sopivaan tehoon.
• Käytön jälkeen paina säätönuppia sammuttaaksesi virrat, LED-näyttö sammuu.

6.1. Säädinpaneelin hallinta

6.1.1. Paneelin rakenne

1. Säädinpaneelissa on 3-numeroinen LED näyttö, joka näyttää tehotasoa, lämpötilaa, ajastinta ja muuta 
tietoa.

2. Paneelissa on 3 merkkivaloa, jotka ilmaisee lämmitys-, lämmönpito- ja ajastustoimintoa.
3. Paneelin alaosassa sijaitsee säätönuppi, josta tehotasoa säädetään, nuppi käy myötä- ja vastapäivää 

ja toimii myös virtapainikkeena.

6.1.2. Toimintoja

Säätimessä on kolme toimintoa: lämmitys, lämmönpito ja ajastus. Kunkin toiminnon voi lukita.

Säädin on yleensä lukittu tiettyyn toimintoon. Painaessa nuppia voi vaihtaa tämän toiminnon. Jos haluat 
vaihtaa toimintoa katso alla olevat ohjeet:
Pidä nuppi pohjaan painettuna 5 sekunnin ajan. Tämän jälkeen voi nuppia pyörittämällä valita 0-1-2 välil-
lä, jossa 0 on lämmitystoiminto, 1 lämmönpitotoiminto ja 2 ajastustoiminto. Valitse toiminto painamalla 
nuppia.

6.1.3. Toimintojen esittely

1. Lämmitystoiminto: Tämän toiminnon ollessa valittuna voit nuppia painamalla sammuttaa ja kytkeä 
lämmityksen uudelleen päälle. Lämmityksen ollessa päällä voit säätönuppia pyörittämällä myötä- ja 
vastapäivää voit asettaa lämmitystehon tason 0 ja 10 välillä. 

2. Lämmönpitotoiminto: Tämän toiminnon ollessa valittuna voit nuppia painamalla sammuttaa ja kytkeä 
lämmönpidon uudelleen päälle. Lämmönpidon aikana pyörittämällä nuppia myötä- tai vastapäivään voi 
lisätä tai pienentää lämpötila-arvoa, jonka aikana lämpötilan asetusarvo vilkkuu .Lopeta pyörittäminen 
halutun lämpötilan kohdalla ja lämmönpitotoiminto alkaa muutaman sekunnin kuluttua. Nixie-putki 
näyttää reaaliaikaisen pitolämpötilan. Lämmönpitoarvo vaihtelee välillä 30 - 90 °C.
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3. Ajastustoiminto: Tämän toiminnon ollessa valittuna voit nuppia painamalla sammuttaa ja kytkeä läm-
mityksen uudelleen päälle. Ajastuksen ollessa päällä voit säätönuppia pyörittämällä myötä- ja vasta-
päivää lisätä ja vähentää tunteja ja minuutteja, jonka aikana asetusarvo vilkkuu. Lopeta pyörittäminen 
halutun  ajankohdan kohdalla ja ajastus alkaa muutaman sekunnin kuluttua. Säädin vaihtaa ajastuksen 
ja lämmitystehon välillä. Tuntiarvo vaihtelee 0 ja 9 välillä, minuuttiarvo 0 ja 59 välillä ja lämmitysteho 
asteikoilla 0-10.

7. Puhdistus ja ylläpito
Puhdista paneelin lasikeraaminen pinta samalla tavoin kuin lasi. Paneelia puhdistaessa älä käytä syövyt-
täviä tai hiovia puhdistusaineita kuten grillisuihketta, pesuainejauhetta, rakeita, kiillotusaineita tai karkeita 
sieniä.

Välttääksesi palovammoja, älä puhdista paneelia, kun pinta on kuuma.

VAROITUS: Induktiolämmönpitotaso on irrotettava virtalähteestä puhdistuksen ja huollon aikana.

7.1.1. Tahrojen ja poistomenetelmä

Tahran laatu Poistomenetelmä

Hieman likaantunut, ilman kiinnipalaneita jäänteitä Pyyhi kostealla kankaalla käyttämättä puhdistusai-
neita.

Tahmeaa ainetta Raavi puisella kaapimella ja pyyhi sen jälkeen kos-
tealla kankaalla.

Kuori, joka on muodostunut kiehuvan veden rois-
keista.

Käytä etikkaa tai muita erikoisia puhdistusaineita.

Öljyn kestävä siivilätukos Liota siivilä lämpimällä vedellä puhdistusaineella ja 
puhdista sitten harjalla.

Sokeri, sokerinen ruoka, muovi ja alumiinifolio Poista puisella kaapimella tahran ollessa lämmin. 
Puhdista sitten puhdistusaineella.
HUOMIO! Varo palamista. Jos tahraa ei poiste-
ta ajoissa, pieniä reikiä voi muodostua panee-
lin keraamisen lasipinnalle 

Muu ylläpito ja huoltotyöt, mitkä ei kuulu puhdistuksen piirin tulee suorittaa valtuutetun huoltohenkilö-
kunnan toimesta.

Tärkeää: Vältä nestemäisten tuotteiden valumista lämmönpitotason sisään. Älä huuhdo vedellä 
tai pese höyrypesurilla.

8. Säännöllinen huolto
• Jotta induktiolämpötaso pysyy hyvässä kunnossa ja käyttöikä pitenee tulisi laitetta puhdistaa, ylläpitää 

ja huoltaa säännöllisesti.
• Induktiolämpötason rasvasuodatin on puhdistettava vähintään kerran kolmessa kuukaudessa.
• Induktiolämpötaso tulee vähintään kerran vuodessa tarkastaa valtuutetun teknisen henkilöstön toi-

mesta.  
VAROITUS! Älä avaa induktiolämpötasoa. Sisällä on korkeajännite!
Laitteen saa ainoastaan avata valtuutettu henkilö.
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9. Hävitys
Väärinkäytösten välttämiseksi käyttäjän on hävitettävä kaikki sähkölaitteet asianmukaisesti ja turvallisesti.
Älä käytä epävarmoja tai hylättyjä induktiolaitteita.
Tuotteemme ovat valmistettu tavallisista materiaaleista. Tuotteen sisällä ei ole akkua.

Huomautus: Valmistaja pidättää myös oikeuden tehdä muutoksia tässä esitetyissä eritelmissä ja tiedois-
sa ilman erillistä ilmoitusta.

10. Kytkentäkaavio

喜达客(青岛)商用电器

年 月 日

日期签名

签 名标记处数 更改单号

旧底图总号

底图总号

设计
审核

标准化

工艺 第   张共   张

图幅描图制图格式 ： ： ：(3)
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161  Black
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