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Kaasukeittotaso
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Käyttöohjeet

Piktogrammit käytetty:
Tärkeää tietoa

Vinkkejä

FI 3 - FI 10
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Laite ylhäältä katsottuna

Sytytys ja säätäminen
alueen osoitin

2

0-asento
Korkea tehotaso
Alhainen tehotaso

3

Wokkiasetus (wokkipoltin)
Paahtoasetus (wokkipoltin)

4
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Polttimia voidaan säätää erikseen korkean ja alhaisen tehotason välillä.
• Paina säädintä ja käännä sitä vastapäivään. Poltin syttyy.
• Pidä säädintä painettuna vähintään 3 sekunnin ajan korkean ja
alhaisen tehotason välillä. Termoparin varmistusohjaaja on aktivoitu.
• Käännä wokki-valitsinrengas halutessasi paahtoasetukselle (6).

2

Sisärengas (wokkiasetus) kytkeytyy pois päältä ja ulkorengas

4

3

(paahtoasetus) kytkeytyy päälle.
• Wokkipoltin kytkeytyy automaattisesti wokkiasetukselle, jos
wokkipolttimen säädin asetetaan 0-asentoon.
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Voit vaihdella wokki- ja paahtoasetusten välillä ruoanlaiton aikana.
Huomaa! Jos säädin on off-asennossa (0-asento), valitsinrengasta ei
voida muuttaa paahtoasetukselle. Käännä tämä säädin aina kokonaan
0-asentoon asti!
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KÄYTTÖ
Käyttö
Astiat
• Varmista aina, että liekit pysyvät astian alapuolella. Energiahukka
on huomattava, jos liekit pääsevät astian sivuille. Myös kahvat
saattavat kuumentua liikaa.
• Älä käytä astioita, joiden pohjan halkaisija on alle 12 cm. Pienemmät
astiat eivät ole vakaita.
väärin
Wokkirengas ja pienen astian ritilä
Wokkirengas on tarkoitettu käytettäväksi wokkipolttimen kanssa ja
se toimitetaan mukana tai on saatavilla lisävarusteena. Se tarjoaa
lisätukea wokkipannuille, joissa on pyöreä pohja. Mukana toimitettu
oikein

tai lisävarusteena hankittava pienen astian ritilä mahdollistaa erittäin
pienten astioiden käytön.
Älä käytä pienen astian ritilää wokkipolttimen kanssa. Älä käytä
wokkirengasta wokin paahtoasetuksella. Tämä saattaa johtaa
haalistumiseen.

wokkirengas
Astiatuki
Aseta astiatuki pystysuoraan
liu'uttamatta valumisastiaa. Käytä opasteita asettaaksesi astiatuet
pienen astian ritilä
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valumisastian ylle.

YLLÄPITO

1
1

Poltin
Käytä opasteita (1) polttimen osien kokoamiseen.
Wokkipoltin
Aseta wokkipoltin oikein. Wokkipolttimen osien kokoaminen väärin
saattaa johtaa huonosti toimivaan polttimeen.
Aseta polttimen tasoitin (2) polttimen koteloon (1).
Käytä opasteita asettaaksesi sisärenkaan (3) polttimen tasoittimeen (2).
Käytä opasteita asettaaksesi ulkorenkaan (4) polttimen tasoittimeen (2).
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1

aseta tasoitin

aseta renkaat

4
3
2

1
näkymä sivulta
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YLLÄPITO
Ylläpito
Säännöllinen käytön jälkeinen ylläpito estää kaatunutta ruokaa pinttymästä
ja aiheuttamasta vaikeita tahroja. Käytä mietoa puhdistusainetta. Puhdista
ensin säätimet, polttimet ja astiatuet ja vasta niiden jälkeen valumisastia tai
lasikansi. Tämä estää valumisastiaa tai lasikantta likaantumista uudelleen
puhdistuksen jälkeen.
Huomaa! Älä puhdista polttimen osia astianpesukoneessa.
Astianpesukoneen pesuaine saattaa syövyttää polttimen osia!
Emalipinnan vaikeat tahrat (astiatuet, polttimien kannet)
Vaikeat tahrat on parasta poistaa nestemäisellä puhdistusaineella
tai muovisella pesusienellä. Älä koskaan käytä hankausjauheita,
karhunkieliä, teräviä esineitä tai aggressiivisia puhdistusaineita.
Lasikannen vaikeat tahrat
Puhdista lasikansi keraamisille liesille suunnitellulla puhdistusaineella.
Vesi- tai kalkkitahrat on helpoin puhdistaa etikalla.
Messinkiset wokkipolttimen osat
Jotkin wokkipolttimen osat on valmistettu messingistä. Messingin
värimuutokset ovat normaaleja wokin käytössä tarvittavien korkeiden
lämpötilojen vuoksi.
Lisää ylläpito- ja puhdistusohjeita löydät verkkosivustoltamme
osoitteesta ‘www.asko.com’.
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VIRHEET
Virheiden luettelo
Jos kaasuliesi ei toimi oikein, se ei välttämättä tarkoita, että se on
viallinen. Yritä ensin ratkaista ongelma itse tarkistamalla alla mainitut
kohdat tai katsomalla lisätietoja verkkosivustolta www.asko.com.
OIRE

MAHDOLLINEN SYY

RATKAISU

Haistat kaasua
laitteen lähellä.
Poltin ei syty.

Laitteen liitäntä vuotaa.

Sulje kaasukytkin. Ota yhteyttä
asentajaasi.
Aseta pistoke pistorasiaan.
Asenna uusi sulake tai kytke sulake
päälle sulakekotelosta.

Pistoketta ei ole kytketty
pistorasiaan.
Viallinen sulake / sulakekotelon
sulake kytketty pois päältä.

Sytytystulppa (1) likainen/kostea. Puhdista/kuivaa sytytystulppa.
1
2

Poltin ei pala
tasaisesti.

Polttimen osat on koottu väärin.

Käytä keskittäviä opasteita kootaksesi
polttimen osat.

Polttimen osat ovat likaisia/
kosteita.

Puhdista/kuivaa polttimen osat. Varmista,
että ulosvirtausaukot ovat auki.

Kaasuhana on suljettu.

Avaa kaasuhana.

Vikaa kaasujohdoissa.

Ota yhteyttä kaasun toimittajaasi.

Kaasupullo tai -säiliö on tyhjä.

Liitä uusi kaasupullo tai täytä säiliö.

Vääränlaista kaasua käytetään.

Tarkista, että käytetty kaasu sopii
laitteeseen. Ota yhteyttä asentajaasi,
jos näin ei ole.

Polttimen osat on koottu väärin.

Käytä keskittäviä opasteita kootaksesi
polttimen osat.

Polttimen osat ovat likaisia/
kosteita.

Puhdista/kuivaa polttimen osat. Varmista,
että ulosvirtausaukot ovat auki.

Vääränlaista kaasua käytetään.

Poltin sammuu
syttymisen jälkeen.

Tarkista, että käytetty kaasu sopii
laitteeseen. Ota yhteyttä teknikkoon,
jos näin ei ole.
Säädintä ei ole painettu tarpeeksi Pidä säädintä painettuna vähintään
pitkään tai tarpeeksi syvälle
3 sekunnin ajan korkean ja alhaisen
(vähintään 3 sekunnin ajan).
tehotason välillä. Ensimmäisellä kerralla
tämä saattaa kestää kauemmin johtuen
kaasunsyötöstä.
Termopari (2) on likainen.

Puhdista/kuivaa termopari.
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VIRHEET
OIRE

MAHDOLLINEN SYY

RATKAISU

Ajastin näyttää
virheen F0 – F6
(jos käytössä).

Painikkeissa on esine, vettä tai
likaa. Painiketta on käytetty liian
pitkään.

Keraaminen lasilevy
on rikki.

Sen päälle on tippunut esine.

Varmista, että painikkeissa ei ole mitään
muuta. Varmista, että painikkeet ovat
puhtaita eikä niissä ole vettä.
Ota yhteyttä teknikkoon, jos virhekoodi
ei katoa.
Sulje kaasukytkin ja irrota pistoke
pistorasiasta. Ota yhteyttä asentajaasi.
Huomaa! Älä heitä rikkinäistä
keraamista lasilevyä
lasinkeräysastiaan, vaan vie se
paikalliseen jätteenkäsittelylaitokseen.

FI 8

YMPÄRISTÖASIAT
Laitteen ja pakkausmateriaalien hävittäminen
Tämän laitteen valmistuksessa on käytetty kestäviä materiaaleja.
Laitteen pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Seuraavia materiaaleja
on voitu käyttää:
• pahvi;
• paperi;
• polyeteenikalvo (PE);
• freoniton polystyreeni (kova PS-solumuovi);
• polypropeeniteippi (PP).
Hävitä nämä materiaalit ympäristöä säästävällä tavalla ja voimassa
olevien määräyksien mukaisesti.
Tuotteessa on rastitetun roska-astian merkki osoituksena siitä,
että sähköiset kodinkoneet on hävitettävä erillisessä keräyksessä.
Tämä tarkoittaa, että tuotteen käyttöiän loputtua sitä ei saa hävittää
normaalin kotitalousjätteen mukana. Se tulee viedä paikalliseen
erilliskeräykseen tai keräyspalvelun tarjoavalle jälleenmyyjälle.
Kodinkoneiden, kuten tämän lieden, erilliskeräyksen avulla vältetään
mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat ja talteen kerättyjen materiaalien
avulla säästetään huomattavasti energiaa ja resursseja.
Huomaa! Älä heitä rikkinäistä keraamista lasilevyä lasinkeräysastiaan,
vaan vie se paikalliseen jätteenkäsittelylaitokseen.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Täten vakuutamme, että tuotteemme ovat asiaankuuluvien
eurooppalaisten direktiivien, päätösten ja säännösten sekä mainituissa
standardeissa ilmoitettujen vaatimusten mukaisia.
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YMPÄRISTÖASIAT

Tietoa mukaant (EU) 66/2014
Mittaukset mukaant EN 30-2-1
Mallitunniste
Keittotason tyyppi
Kaasupoltinten lukumäärä

HG1355gb
HG1365gb
Kaasukeittotason
2
1

Kunkin kaasupolttimen energiatehokkuus
(EEkaasupolttimen) sisään %

2 = 62.1
3 = 61.5

1 = 59.1

61,8

59,1

Kaasukeittotason energiatehokkuus
(EEkaasukeittotason) sisään %
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