
 

 

KALUSTEISIIN ASENNETTAVA LIESI 

Kaasu- ja sähkökäyttöiset mallit 

 

                           KÄYTTÖOHJE   FI    
 

 



 

 

  FI 

2 

Arvoisa asiakas, 

Tavoitteemme on tarjota asiakkaillamme paras mahdollinen tuote. 
Tuotteemme valmistetaan huolellisesti moderneissa tehtaissamme ja 
tuotteidemme valmistuksessa hyödynnetään kokonaislaatuun liittyvää 
ajattelua. 

Pyydämme sinua lukemaan tämän käyttöohjeen huolellisesti läpi ennen 

tuotteen käyttöä. Säilytä tämä käyttöohje huolellisesti myöhempää 

käyttötarvetta varten. 

Huom: Tämä käyttöohje on laadittu siten, että se kattaa useamman 

liesimallin. Kaikki tässä käyttöohjeessa kuvatut toiminnot eivät välttämättä 

liity juuri sinun käytössäsi olevaan liesimalliin. 

Kaikki tuotteemme on suunniteltu pelkästään kotitalouskäyttöön. Niitä ei 

ole tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön. 

“Täyttää WEEE-säädökset” 
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SISÄLLYSLUETTELO 

 

  

  
  

  
  

  
Asennus hyllyn alapuolelle  
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TÄRKEITÄ VAROITUKSIA 
1. VAROITUS: Kaikki sähköliitännät tulee irrottaa ennen 
liitäntöihin koskettamista. 
2. VAROITUS: Huolimaton ruoanlaitto ja öljyjen tai rasvojen 
kuumentaminen voi aiheuttaa vaaran sekä tulipalon. 
3. VAROITUS: Tulipalon vaara – älä säilytä ruoka-aineita lieden 
päällä. 
4. VAROITUS: Lieden osat kuumentuvat käytön aikana. Pidä 
lapset ja kotieläimet etäällä liedestä. 
5. VAROITUS: Lieden osat voivat kuumentua käytön aikana ja 
olla kuumia jonkin aikaa käytön jälkeen. Noudata 
varovaisuutta. 
6. Tarkista kaasutyyppi ja sähköliitännän jännitearvot 
laitekilvestä. 
7. Tätä liettä ei ole liitetty palokaasujen poistojärjestelmään. 
Tämä liesi tulee asentaa ja sitä tulee käyttää vain voimassa 
olevien säädösten ja tämän käyttöohjeen määrittämillä tavoilla. 
Huomioi ilmanvaihtoon liittyvät vaatimukset. 

8. Kaasulieden käyttö tuottaa kosteutta ja palokaasuja siihen 
tilaan, jossa liettä käytetään. Varmista erityisesti lieden käytön 
aikana, että huonetilan ilmanvaihto on riittävän tehokasta ja pidä 
huoneen ilmanvaihtoventtiili auki tai asenna mekaaninen 
ilmanvaihtojärjestelmä (esimerkiksi liesituuletin lieden päälle). 
Lieden pitkäkestoinen käyttö saattaa edellyttää lisäilmanvaihdon 
järjestämistä. Avaa ikkuna tai nosta ilmanvaihtojärjestelmän 
tehoa. 
9. VAROITUS: Tämä laite on tarkoitettu vain ruoan 
valmistamiseen. Sitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin, kuten 
huonetilan lämmittämiseen. 
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10. Tämä laite tulee asentaa voimassa olevien kansallisten ja 
kansainvälisten määräysten sekä tämän käyttöohjeen ohjeiden 
mukaisella tavalla. Lue tämä käyttöohje ennen lieden 
asentamista tai käyttöä. 
11. Ennen asennuspaikan valintaa tarkista, että aiottu 
asennuspaikka täyttää paikalliset määräykset (kaasutyyppi ja 
kaasun paine) ja varmista, että laite soveltuu asennettavaksi 
kohteeseen. 
12. Nämä ohjeet pätevät maissa, joiden symbolit on lueteltu 
laitekilvessä. Mikäli oman maasi symboli puuttuu laitekilvestä, 
varmista laitteen ja mallin käytettävyys omassa maassasi 
lukemalla tekniset tiedot ja ottamalla tarvittaessa yhteys 
kaasulaiteasiantuntijaan. 
13. Älä yritä sytyttää lieden polttimoa kauempaa kuin 15 
sekunnin ajan. Mikäli poltin ei syty 15 sekunnin kuluessa 
keskeytä yritys ja tuuleta huonetilaa 1 minuutin ajan ennen kuin 
yrität uudelleen. 
14. Älä yritä puhdistaa liettä höyryä tuottavilla laitteilla. 

15. ÄLÄ KOSKAAN yritä sammuttaa tulipaloa vedellä vaan irrota 
ensin virtajohto sähköverkosta ja sen jälkeen tukahduta palo 
käyttämällä kattilan kantta tai sammutuspeitettä. 
16. Alle 8 vuotiaat lapset tulee pitää poissa lieden lähettyviltä, 
mikäli jatkuvaa valvontaa ei voida taata.  
17. Varo koskemasta lämmityselementteihin. 

18. Tätä liettä voivat käyttää sekä yli 8-vuotiaat lapset, että 
henkilöt, joilla on jonkinasteinen fyysinen, henkinen tai aisteihin 
liittyvä rajoite, mikäli heille on annettu lieden turvalliseen 
käyttöön sekä mahdollisiin vaaroihin liittyvä opastus ja mikäli 
nämä ymmärtävät liittyvät vaarat. 
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LIEDEN OSAT 

1 - Polttimet  

2 - Lasi- tai metallipinta 
3 - Säätimet  

4 - Pieni poltin 
5 - Keskikokoinen poltin 
6 - Iso poltin 
7 - WOK-poltin 

 

 

 

 

8 - Kuumalevy 
9 - Kahvipannuteline 
10 -Wok-polttimen sovitin 
11 - Valurautagrilli 
12 -Emaloitu grilli 
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OHJAUSPANEELI 

 

  Lieden ohjauspaneeli 70 - 90 cm ja 100 cm leveä liesi 

 

 

SÄHKÖLIITÄNTÄ 

Lieden sähköliitännän asennus tulee jättää valtuutetun sähköasentajan 

tehtäväksi. Kytkentäkaavio on kuvattu alla: 
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TÄRKEITÄ VAROITUKSIA - Sähköturvallisuus 
1. Lieden käyttöön liittyvät oletusarvot on merkitty laitekilpeen. 
2. Tätä liettä ei ole liitetty minkäänlaiseen palokaasujen poistojärjestelmään.  

Tämä liesi tulee liittää ja asentaa soveltuvien ohjeiden mukaisesti.  
3. Erityistä huomiota tulee kiinnittää riittävään ilmanvaihtoon. 
4. Liesi tulee liittää asianmukaisesti mitoitettuun sulakkeeseen. Asennus 

tulee jättää valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi.  
5. Tämä liesi on konfiguroitu toimimaan 220 – 240 VAC, 50/60 Hz 

verkkojännitteellä. 
6. Mikäli sähköverkon jännite ja/tai taajuus poikkeaa yllä mainitusta ota 

yhteys valtuutettuun huoltoon. 
7. Sähköliitäntä tulee kytkeä sopivasti mitoitettujen sulakkeiden kautta,  jonka 

lisäksi järjestelmän tulee sisältää suojamaaliitäntä. Mikäli asennuspaikassa 
ei ole valmiina sopivaa sulaketta ota yhteys valtuutettuun huoltoon 
viipymättä. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat kytkennöistä, 
joissa sulakkeiden ja suojamaan liitännät ovat väärät tai puutteellisesti 
toteutettuja. 

8. Lieden pistoke tulee liittää ilman jatkojohtoa ja siten, että siihen on 
helppoa päästä käsiksi helposti. 

9. Varmista, että virtajohto ei pääse kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.     
Vastaavasti varmista, että virtajohto ei kulje terävien reunojen tai kulmien 
päältä.  

10. Mikäli virtajohto on vaurioitunut se tulee välittömästi vaihtaa 
valmistajan tai valmistajan hyväksymän huoltoliikkeen kautta hankittuun 
korvaavaan virtajohtoon sähköiskuvaaran välttämiseksi. 

11. Väärin toteutettu sähköliitäntä voi vaurioittaa liettä. Takuu ei kata 
mainittuja tapauksia. Sähköasennuksessa tulee käyttää pätevää ja 
valtuutettua sähköasentajaa. 

12. Lieden käytön aikana sen tietyt osat voivat kuumentua. Sen lisäksi lieden 
polttimen tai polttimien sammuttamisen jälkeen liesi voi olla kuuma vielä 
jonkin aikaa sammuttamisen jälkeen. Pidä lapset poissa lieden 
lähettyviltä, älä jätä lapsia ilman valvontaa. Älä kosketa lieden pintojan 
varoitusvalon vilkkuessa. Sammuttamisen jälkeen edelleen kuumat osat 
ilmaistaan vilkkuvin varoitusvaloin (Vitroceran-mallit) 
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Kaasuliitäntä ja turvallisuus  

1. Nestekaasun (kaasupullo) tapauksessa liitäntä 

tapahtuu liittämällä metallinen kiristin 

kaasupullolta tulevaan letkuun. Voit helpottaa 

letkun painamista letkuliittimeen laittamalla 

kaasuletkun hetkeksi kuumaan veteen sen 

pehmentämiseksi. Siirrä sitten kiristintä letkun 

päätyä kohti ja kiristä ruuvimeisselillä. 

Liitännässä tarvittava tiiviste ja letkuliitin on 

kuvattu alla. 

HUOM: Kaasupulloon asennettavan paineensäätimen tulee olla nestekaasulle 

               soveltuva (300 mmSS). 

2. Maakaasuliitännät tulee jättää valtuutetun 

kaasulaiteasentajan tehtäväksi. Aseta tiiviste mutteriin, joka 

on letkun päädyssä. Kiinnitä letku kaasuliitäntään kiertämällä 

mutteria. Suorita lopuksi vuodontarkistus. 
 

Lieden kaasuletkut ja virtajohto tulee kaikissa tilanteissa pitää 
riittävän etäällä kuumista osista (erityisesti lieden takaosa). 
Kaasuletkun osalta letkua ei saa taittaa liian tiukalle letkun 
murtumisen välttämiseksi (taivutussäde ei saa olla liian pieni). 
Lieden liikuttaminen kaasuliitännän ollessa asennettuna voi 
aiheuttaa kaasuvuotoja.  

 

 KYLLÄ EI KYLLÄ KYLLÄ 
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3. Liitä liesi kaasujärjestelmän venttiiliin mahdollisen lyhyellä liitännällä ja 
siten, että vuotoja ei pääsisi muodostumaan. Turvallisuuden 
maksimoimiseksi kaasuletkun tulisi olla välillä 40 cm - 125 cm. 
4. Älä koskaan käytä tupakansytytintä, tulitikkuja, avotulta, hehkuvaa 
tupakkaa tai muuta avotulta vuodonetsinnässä. 
5. Sivele saippuavesiliuosta liitäntöihin. Mahdolliset vuodot näkyvät 
vaahtona tai kuplintana. Korjaa vuodot ja tarkista uudelleen. 
6. Mikäli liesi asennetaan kaappiin tai avattavaan vetolaatikkoon lieden 
alapuolelle, vähintään 15 mm etäisyydelle lieden alapinnasta tulee asentaa 
kuumuutta kestävä suojapaneeli (vähintään 15 mm:n rako).  
 

ASENNUS HYLLYN ALAPUOLELLE 

 

Kaasuletku tulee asentaa ja kiinnittää siten, että se ei pääse kosketuksiin 
lieden alaosan kanssa eikä se saa päästä osumaan teräviin reunoihin tai 
kulmiin. Letku ei saa olla venytetyssä tilassa, kierteellä tai muutoin 
rasituksessa. Kaasuletku kiinnitetään lieden oikealle puolelle käyttämällä 
letkukiristintä. 

LIEDEN ASENNUS  

1. Irrota polttimet, polttimien huput ja grilli liedestä. 

2. Käännä liesi ylösalaisin ja aseta tasaiselle pinnalle. 
3. Estä vierasesineiden, roskien ja nesteiden pääsy lieden ja tasopinnan väliin 
levittämällä pakkauksessa toimitettua tiivistemassaa tason ja lieden väliin. 
Kulmissa varmista tiivistemassan riittävyys tiiviyden takaamiseksi. 
4. Käännä liesi takaisin oikein päin ja linjaa / asemoi paikoilleen tason 
suhteen. 
5. Kiinnitä liesi tasopintaan mukana toimitettujen puristimien ja ruuvien 
avulla.  



 

 

 FI 

11 

Lieden asennus on kuvattu seuraavassa kuvasarjassa. 

 

 

 

 

 

 

6. Mikäli liesi asennetaan vetolaatikkoon ja lieden alapintaan on mahdollista 

koskea, väliin pitää asentaa puinen välihylly.

  

7. Mikäli liesi asennetaan kaappiin (kts. kuva yllä) kaapin ja lieden väliin tulee 

asentaa välihylly. Mikäli liesi asennetaan sisäänrakennetun uunin päälle, 

välihyllyä ei tarvitse asentaa. 

8. Mikäli liesi asennetaan välittömästi vasemmalla tai oikealla puolella 

sijaitsevan seinän viereen, seinän ja lieden välisen etäisyyden tulee olla 

vähintään 50 mm. 
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ASENNUSTASON AUKON LEIKKAUS JA LIEDEN ASENNUS 

Noudata alla olevien kuvien mitoituksia. Valitse lieden leveyttä vastaava 

piirustus. 
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ASENNUSPAIKAN VALINTA 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieden asennuksessa tulee noudattaa paikallisia sähköturvallisuuteen liittyviä 
määräyksiä. 

HUONETILAN ILMANVAIHTO 
Polttimien liekkien palamiseen tarvittava happi saadaan huonetilan ilmasta ja 
palamiskaasut päätyvät huonetilaan. Lieden turvallisen käytön 
mahdollistamiseksi tarvitaan riittävän tehokas ilmanvaihto. Mikäli 
huonetilassa ei ole ikkunaa tulee asentaa tarvittava lisäilmanvaihto. Jos 
huonetilassa on ulkotilaan avattava ovi, ilmanvaihtoventtiileitä ei välttämättä 
tarvita, mikäli ovi on auki lieden käytön aikana.  

Huonetilavuus Ilmanvaihtoaukon koko 

Alle 5m³ min. 100 cm² 

Välillä 5 m³- 10 m³ min. 50 cm² 

Yli 10m³ ei tarvetta 

Kellari tai pohjakerros min. 65 cm² 

 

Tämä tuote on suunniteltu 

markkinoilla yleisesti 

saatavilla olevien 

keittiökalusteiden yleisimpien 

mitoituksien mukaisesti. 

Lieden ja keittiön seinien ja 

kalusteiden välille tulee jättää 

riittävä turvaetäisyys. 

Jos käytetään liesituuletinta 

lieden yläpuolella, noudata 

liesivalmistajan suosituksia 

vähimmäisetäisyyden osalta 

(min. 65 cm). Leikkaa lieden 

aukko tämän käyttöohjeen 

mitoitusohjeen mukaisesti. 
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KAASUTYYPIN MUUNTAMINEN 
1. Sulje lieden kaasunsyöttö ja katkaise virransyöttö. Jos liesi on kuuma, 
odota että se jäähtyy. 
2. Käytä injektorin vaihtoon meisseliä, jonka pää on kuvan 4 mukainen.  
3. Poista polttimen kansi ja poltin (kts. kuva 5) ja varmista, että injektori on 
näkyvissä.  
4. Irrota injektori kääntämällä meisseliä (kts. kuva 6) ja asenna toinen 
injektori poistetun tilalle.  

 

5. Irrota seuraavaksi lieden ohjauspaneelin säätimet. Säädä kaasuventtiilien 
keskellä olevaa ruuvia pienen ruuvimeisselin avulla alla olevien kuvien 
mukaisella tavalla. Virtausnopeuden säätämiseen tulee käyttää sopivan 
kokoista ruuvimeisseliä. Jos kyseessä on nestekaasu (LPG) käännä ruuvia 
myötäpäivään. Jos kyseessä on maakaasu, käännä ruuvia yksi kierros 
vastapäivään. Ala-asennossa normaalin liekin pituuden tulisi olla 6 – 7 mm. 
Tarkista lopuksi syttyykö ja sammuuko liekki.  
Lietesi asetuksien yksityiskohdat saattavat vaihdella niissä olevan 
kaasuventtiilin tyypin mukaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KAASUNSYÖTÖN TURVAKATKAISU (FFD) 
Mikäli yläpolttimien kohdalla ilmenee 
nestepinnan ylivuotoa turvalaite katkaisee 
kaasunsyötön välittömästi. 
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LIEDEN KÄYTTÖ - KAASU 

1. Ennen lieden käyttöä ja sytyttämistä tarkista, että polttimien huppuosat 
ovat oikeilla paikoillaan (kts. kuva alla).   

 

2. Säätimet ja niihin liitetyt kaasuventtiilit sisältävät erityisen 
lukitusmekanismin. Ennen säätämistä paina säädintä sisäänpäin ja pidä 
alaspainettuna kun avaat tai suljet. 

  Suljettu          Täysin auki           Puoliksi auki 

3. Automaattisytytyksellä varustettujen mallien tapauksessa sytytys tapahtuu 
elektronisesti. Varmista ennen lieden käyttöä, että virtajohto on liitetty 
sähköverkkoon. Sytytys näissä malleissa tapahtuu seuraavasti. 

 

Säädin ja 
kaasuventtiili 
ovat kiinni. 

Aloita polttimen 
sytytys painamalla 
ensin painiketta 
sisäänpäin. 

Samalla kun pidä 
säätimen sisäänpäin 
painettuna, sytytin 
käynnistyy ja alkaa 
muodostaa kipinöitä 
kaasun 
sytyttämiseksi. 

Kääntämällä 
säädintä 
myötäpäivään 
samalla säädintä 
sisäänpäin painaen 
voit vaikuttaa liekin 
pituuteen. 

4. Varmista aina, että lieden grilliosat on asetettu kunnolla lieden päälle. 
Epätasapainossa olevat osat voivat aiheuttaa nestemäisten ruoka-aineiden 
valumista.  
5. Malleissa, jotka on varustettu polttimoiden turvakatkaisutoiminnolla tulee 
sytytyksen jälkeen pitää säädin sisäänpainettuna vielä noin 5 – 10 sekunnin 
ajan, jotta turvatoiminto ehtii asettua tilaan, joka mahdollistaa liekin 
palamisen. Jos polttimen liekki sammuu jostakin syystä, turvamekanismi 
sammuttaa kaasunsyötön polttimeen. 
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6. Mikäli käytät lieden mukana toimitettua kahvipannutelinettä, varmista, 
että sen jalat on asetettu oikein ja keskitetysti. Käytä kahvipannutelinettä 
vain pienen polttimen kanssa.  
7. Käyttäessäsi kaasuliettä, käytä sopivan halkaisijan omaavia paistinpannuja 
ja kattiloita, näin voit säästää energiaa. Alla oleva taulukko luetteloi 
suositeltavat halkaisijat kullekin poltintyypille. Wok-pannun tapauksessa 
tavoite on valmistaa ruoka nopeasti.  
PANNUN HALKAISIJA 

LASIPINTAISET LIEDET 

 

Domino 
45 cm 

liedet 

60 cm 
manuaali  

säätö 

60 cm  

säädin 

edessä 

70 cm  

säädin 

edessä 

90 cm  

säädin 

edessä 

Pieni poltin 12-18cm 12-18cm 12-18cm 12-18cm 12-18cm 12-18cm 

Keskikokoinen 

poltin 

--- 18-20cm 18-20cm 18-20cm 18-20cm 18-22cm 

Iso poltin 18-24cm 22-24cm 22-24cm 22-24cm 22-24cm 22-26cm 

Wok-poltin 24-26cm --- 24-26cm 24-26cm 24-26cm 26-30cm 

METALLISET LIEDET 

 

Domino 
45 cm 

liedet 

60 cm 
manuaali  

säätö 

60 cm  

säädin 

edessä 

70 cm  

säädin 

edessä 

90 cm  

säädin 

edessä 

Pieni poltin 12-18cm 12-18cm 12-18cm 12-18cm 12-18cm 12-18cm 

Keskikokoinen 

poltin 

--- 18-20cm 18-20cm 18-20cm 18-20cm 18-22cm 

Iso poltin 18-22cm 22-24cm 22-26cm 22-24cm 22-24cm 22-26cm 

Wok-poltin 24-26cm 24-26cm 24-26cm 24-26cm 24-26cm 26-32cm 

 
 EI EI EI KYLLÄ 

Lieden kanssa käytettävien keittoastioiden halkaisija min. 120 mm.  
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WOK-POLTIN 

Kaksoissuutinrakenteen ansiosta lämpö jakautuu 

tasaisesti Wok-astian pohjan yli lämpötilan ollessa 

suhteellisen korkea. Soveltuu ihanteellisesti 

lyhytaikaiseen paistamiseen korkeassa lämpötilassa. 

Jos haluat käyttää vakiotyyppistä keittoastiaa Wok-

polttimen kanssa, irrota ensin Wok-teline polttimen 

päältä. 

KUUMALEVYN KÄYTTÖ 

Voit käyttää sähkökäyttöisiä liesiä kääntämällä ohjauspaneelin asianomaista 
säädintä haluamaasi lämmitystehoa vastaavaan asentoon. Alla oleva taulukko 
luetteloi lämmitystehon säätimen asennon suhteen.  

 TASO 1 TASO 2 TASO 3 TASO 4 TASO 5 TASO 6 

Ø80mm 200W 250W 450W --- --- --- 

Ø145mm 250W 750W 1000W --- --- --- 

Ø180mm 500W 750W 1500W --- --- --- 

Ø145mm Pika 500W 1000W 1500W --- --- --- 

Ø180mm Pika 850W 1150W 2000W --- --- --- 

Ø145mm 95W 155W 250W 400W 750W 1000W 

Ø180mm 115W 175W 250W 600W 850W 1500W 

Ø145mm Pika 135W 165W 250W 500W 750W 1500W 

Ø180mm Pika 175W 220W 300W 850W 1150W 2000W 
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HUOLTO JA PUHDISTUS 

Ennen huoltotöihin tai puhdistustoimiin ryhtymistä on virtajohto irrotettava 
sähköverkosta ja kaasuventtiili suljettava huolellisesti. Jos liedellä on tehty 
ruokaa ja se on vielä kuuma tai lämmin, odota että liesi on täysin jäähtynyt 
ennen töihin ryhtymistä.  
1. Lieden mahdollisimman pitkän ja häiriöttömän käyttöiän takaamiseksi liesi 
tulee puhdistaa ja huoltaa säännöllisin väliajoin. 
2. Älä puhdista liettä hankaavilla välineillä kuten karkeilla harjoilla, 
teräsvillalla, hankaussienillä tai terävillä työkaluilla. Älä myöskään käytä 
hankausaineita, happamia kemikaaleja tai äläkä pesuaineita.  
3. Pyyhi lieden pinnat puhtaaksi kostealla mietoon saippuaveteen 
kostutetulla nukkaamattomalla kankaalla, huuhtele kangas ja pyyhi 
saippuavedet pois ja lopuksi kuivaa pinnat.  
4. Puhdista lasipinnat erityisesti lasipintojen puhdistamiseen tarkoitetulla 
puhdistusaineella. Lasipintojen naarmuuntuminen voi aiheuttaa niiden 
rikkoutumisen joten älä käytä hankaavia aineita äläkä teräviä metallisia 
raaputusvälineitä. 

5. Älä yritä puhdistaa liettä höyryä tuottavilla välineillä. 
6. Puhdista kanavat ja liesien kansiosat miedolla saippuavedellä ja varmista 
kanavien puhtaus sopivan harjan avulla.  
7. Älä koskaan käytä lieden puhdistamiseen herkästi syttyviä aineita, kuten 
happoja, ohentimia tai bensiiniä.  
8. Älä koskaan yritä pestä lieden muovi- tai alumiiniosia astianpesukoneessa. 
9. Mikäli liedelle kaatuu etikkaa, sitruunamehua, suolaa, Coca-Colaa tai 
happoa tai emäksistä ainetta puhdista pinnat viipymättä.   
10. Ajan myötä lieden säätimet kovettuvat tai eivät enää käänny helposti tai 
lainkaan. Jos näin käy ota  yhteys huoltoon ja vaihdata säätimet uusiin.    
Muutokset saa tehdä vain valtuutettu huolto.  
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VIANMÄÄRITYS 

Voit ratkaista suurimman osan lieden käytön yhteydessä ilmenevistä vioista 

alla olevien ohjeiden mukaan. Tarkista ohjeet ja koeta selvittää 

mahdollinen häiriö ohjeiden mukaisesti ennen kuin otat yhteyttä huoltoon. 

 

Liesi ei toimi; 

• Tarkista, että virtajohto on liitetty seinävastakkeeseen. 

• Tarkista turvallisella tavalla, että sähköverkko toimii. 

• Tarkista sulakkeiden kunto. 

• Tarkista onko virtajohto vaurioitunut. 

• Tarkista onko kaasunsyötön pääventtiili auki. 

• Tarkista että kaasuletkut ja putket ovat ehjät (halkeamat, 
materiaalin murentuminen). 

• Tarkista, että kaasuletku on liitetty lieteen asianmukaisella tavalla. 

• Varmista, että lieteen on liitetty oikean tyyppinen kaasu ja venttiili. 

(Suorita kausihuollot säännöllisesti). 

Mikäli sytytys ei toimi; 

• Tarkista, että virtajohto on liitetty seinävastakkeeseen. 

• Puhdista polttimissa olevien sytytystulppien reunat ja runko-osat 
kostealla puhtaalla kankaalla läpikotaisin. Varmista, että polttimien 

kanavat eivät ole tukkeutuneet ja että ne ovat puhtaat. 

 

KAASUTYYPIN VAIHTO 

Lieden kaasutyyppi (LPG eli nestekaasu tai Natural Gas eli maakaasu) on 

merkitty liedessä kiinni olevaan laitekilpeen. Mikäli lietesi kaasutyyppi EI 

vastaa kaasujärjestelmän tai kaasuverkon kaasutyyppiä, tulee lieden 

kaasutyyppi vaihtaa ja tämä tulee tehdä vain ammattimaisessa 

kaasulaitehuollossa. Seuraavan sivun taulukko luetteloi injektorit, 

kaasuvirtaukset ja tehot kaasutyypin mukaan. 

  



 

 

 FI 

20 

  INJEKTORI, KAASUNVIRTAUS JA TEHO  

POLTIN 
G20,20 mbar / G25,25 mbar G20,25 mbar  G20,13 mbar 

Maakaasu Maakaasu Maakaasu 

Wok 

 poltin (3,5) 

Injektori 1,40 mm 1,28 mm 1,60 mm 

Virtaus 0,333 m³/h 0,333 m³/h 0,333 m³/h 

Teho 3,50 kW 3,50 kW 3,50 kW 

Wok 

poltin (2,5) 

Injektori 1,15 mm 1,06 mm 1,35 mm 

Virtaus 0,243 m³/h 0,243 m³/h 0,243 m³/h 

Teho 2,50 kW 2,50 kW 2,50 kW 

Pikapoltin 

Injektori 1,15 mm 1,10 mm 1,45 mm 

Virtaus 0,276 m³/h 0,276 m³/h 0,276 m³/h 

Teho 2,90 kW 2,90 kW 2,90 kW 

Keskinopea poltin 

Injektori 0,97 mm 0,92 mm 1,10 mm 

Virtaus 0,162 m³/h 0,162 m³/h 0,162 m³/h 

Teho 1,70 kW 1,70 kW 1,70 kW 

Apupoltin 

Injektori 0,72 mm 0,70 mm 0,85 mm 

Virtaus 0,96 m³/h 0,96 m³/h 0,96 m³/h 

Teho 0,95 kW 0,95 kW 0,95 kW 

  INJEKTORI, KAASUNVIRTAUS JA TEHO  

POLTIN 

G30,28-30 mbar 

G31,37 mbar 
G30,50 mbar G30,37 mbar  

LPG LPG LPG 

Wok 

 poltin (3,5) 

Injektori 0,96 mm 0,76 mm 0,96 mm 

Virtaus 254 g/h 254 g/h 254 g/h 

Teho 3,50 kW 3,50 kW 3,50 kW 

Wok 

poltin (2,5) 

Injektori 0,82 mm 0,73 mm 0,78 mm 

Virtaus 182 g/h 182 g/h 182 g/h 

Teho 2,50 kW 2,50 kW 2,50 kW 

Pikapoltin 

Injektori 0,85 mm 0,75 mm 0,85 mm 

Virtaus 211 g/h 211 g/h 211 g/h 

Teho 2,90 kW 2,90 kW 2,90 kW 

Keskinopea poltin 

Injektori 0,65 mm 0,60 mm 0,65 mm 

Virtaus 124 g/h 124 g/h 124 g/h 

Teho 1,70 kW 1,70 kW 1,70 kW 

Apupoltin 

Injektori 0,50 mm 0,43 mm 0,50 mm 

Virtaus 69 g/h 69 g/h 69 g/h 

Teho 0,95 kW 0,95 kW 0,95 kW 
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KÄYTÖSTÄ POISTO 

1. Toimita pakkausmateriaalit asianmukaiseen 

ongelmajätteiden kierrätyspisteeseen. 

2. Tällä tuotteella on Eurooppalaisen Direktiivin 2012/19/EU 

mukainen sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskeva merkintä 

(WEEE-merkintä). Mainitun direktiivin säädökset määräävät 

kuinka tämä laite tulee toimittaa ongelmajätteiden 

kierrätykseen EU:n alueella. 

PAKKAUSMATERIAALIT 

Tämän tuotteen pakkausmateriaalit on valmistettu kierrätettävistä 

materiaaleista valmistajamaan kansallisten säädösten mukaisesti. Älä heitä 

pakkausmateriaaleja roskiin tavanomaisten kotitalousjätteiden mukana. 

Toimita materiaalit paikallisten viranomaisten ohjeita noudattaen 

kierrätyspisteeseen. 


