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Thank you
for your trust and the purchase of our product. This quick start quide is supplied to help you get started
using this product.
Make sure you have received an undamaged product. If you do find transport damage, please contact
the seller from which you purchased the product, or the regional warehouse from which it was supplied.

Kiitos
luottamuksestasi ja tuotteemme ostamisesta. Tämä pikaopas on tarkoitettu auttamaan laitteen käytössä
alkuun pääsemisessä.
Tarkista, ettei tuotteessa ole vaurioita. Jos havaitset kuljetusvaurioita, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai
paikalliseen myymälään, josta se toimitettiin.

Language: en-GB, fi-FI
Publication date: 2022-01-18

This document and its content, including written material and images, are the property of Elon Group AB.
You may not copy, reproduce, modify, republish or distribute this document or any of its content without
express written permission from Elon Group AB. © 2021, Elon Group AB. All rights reserved.
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This is a quick start guide. For your convenience you can find the user manual online, with full information about
installation, usage, maintenance, and troubleshooting. Please go to elvita.se and use the search function and the
product's model code to find the manual. To find the model code, see the instructions in section "Find the model code",
page 5.

Tämä on pikaopas. Verkossa on kätevästi saatavilla käyttöohje, joka sisältää kattavat tiedot asentamisesta, käytöstä,
huollosta ja vianmäärityksestä. Löydät käyttöohjeen menemällä osoitteeseen elvita.se ja etsimällä tuotteen mallikoodilla
hakutoiminnosta. Löydät mallikoodin noudattamalla ohjeita kappale "Etsi mallikoodi", sivu 18.
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READ THIS!

WARNING!
Read the safety information and the full instructions before installing or using this product.

Find the full instructions
You will find the full and most recent user information for your product model on the web page www.elvita.se. This
includes details about installation, usage, maintenance, and troubleshooting. You will need the model code to search for
the information.

Find the model code
The model code is printed on a label on the product.

NOTE!
This product and label text are examples. Your
product and text may have a different look
and content.
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SAFETY
Carefully read the instructions before you install and use the product. Save the instructions and keep them near the
product for future reference. All kinds of warranties shall be invalid if these instructions are not followed.

Admonitions

WARNING!
Used when there is a risk for personal injury.

CAUTION!
Used when there is a risk for damage to the product.

NOTE!
General information that you should be aware of.

Helpful tips that you may find useful.

Intended use
This product is intended
• to be used in a household setting.
• for heating and cooking various foodstuff.
• to be placed directly on the floor, without any supports or plinths.

This product is not intended
• for other purposes than cooking, for example room heating or similar purposes.
• to be installed as a built-in unit.
• for outdoor use.
• to be controlled by external timers or separate control systems.

Safety for children and people with disabilities
WARNING!
• Keep children younger than 8 years old away from the product unless continuously supervised.
• Only let the following groups use the product if they are supervised or if instructions are provided to them

about how to use the appliance in a safe way. They must understand the hazards involved.
– Children. (Children younger than 8 years old must be continuously supervised.)
– Persons with reduced physical, sensory or mental capabilities.
– Persons with lack of experience and knowledge.

WARNING!
• Do not let children play with the product.
• Do not let children clean the product without supervision.

WARNING!
Only use hob guards designed or recommended by the manufacturer. The use of inappropriate hob guards
may cause accidents.
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General safety
WARNING!
Risk of fire!

• Do not store items on the cooking surface.
• Do not store combustible, explosive, volatile or temperature-sensitive items (such as paper, dish cloths,

plastic bags, cleaners or detergents and spray cans) in the oven's storage drawer, as they can ignite
during over operation and cause a fire. Unattended cooking on a hob with fat or oil may result in a fire.

• Never try to put out a fire with water. Instead turn off the product and cover the flame with, for example, a
lid or a fire proof blanket.

WARNING!
Risk of electric shock!

• If the cooking surface is cracked, turn off the product immediately and disconnect it from the mains. Do not
use or touch the product.

• Keep power cords of other appliances at a safe distance so that they are not caught in the oven door, as
the cords may become damaged and cause short-circuit.

Safety during installation
WARNING!
Risk of fire!

• Make sure the floor and the adjacent walls are temperature resistant to at least 90°C.
• Do not install the product behind a decorative door, as it may become overheated.

WARNING!
Make sure all packaging remnants have been removed from the cooking compartment.

WARNING!
• The product is intended to be placed directly on the floor, without any support or plinths.
• If the supplied screws or anchors are not suitable for the wall, make sure you use ones that will ensure a

secure installation on the wall.
• The cooker must be installed horizontally levelled.

WARNING!
Risk of electric shock! Do not connect the product to the mains yourself. The product may only be connected
by an authorised technician.

WARNING!
• The electrical installation must follow local regulations.
• Make sure the protective earth wire is properly secured when connecting to the power supply.
• For single-phase power supply, use a 3×4.0 mm2 cord marked H05VV-F 3G4 or better.
• For three-phase power supply, use a 5×1.5 mm2 cord marked H05VV-F 5G1.5 or better.
• Do not use external timers or separate remote control systems to control the product.

CAUTION!
Do not install the product near powerful heat sources, such as solid fuel stoves, as the high temperature may
damage the product.

CAUTION!
Carefully read the instructions for use before connecting the appliance to the power supply. Repair or any
warranty claim resulting from incorrect connection or use of the product shall not be covered by the warranty.
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Safety during operation

WARNING!
Always supervise the cooking process continuously.

WARNING!
If the hob surface breaks, immediately disconnect the product from the mains. Do not use the product.

WARNING!
Risk of fire! Make sure the air vents are never covered or obstructed in any way.

WARNING!
Do not insert equipment between the cooking zone and the bottom of the cookware, for example equipment
that makes it possible to use non-magnetic cookware. Use of such equipment may cause burns and damage
on the cooker.

WARNING!
• After use, always turn off the cooking zone using the touch controls. If you remove the cookware, the

cooking zone is turned off automatically, but do not rely on this.
• Do not leave the cooker unattended while using power boost. Power boost is extremely powerful.
• There is a risk of burns from residual heat. The cooking zone is indirectly heated by the heated cookware

and stays hot for a while even after it is turned off.

WARNING!
Risk of burns!

• Cookware and accessible parts of the product may become very hot during use. Be careful not to touch
hot parts.

• The oven door may become very hot during operation.
• Do not place metal objects like knives, forks, spoons, or lids on the cooking zones, as these objects can

become very hot.

WARNING!
• Only use the grill with the oven door closed.
• Use oven mitts or meat tongs. The grill heater, grid, and other oven accessories get very hot during grilling.

CAUTION!
• The surface is very resistant to temperature changes but can be damaged by falling, heavy objects. The

surface might break immediately or a while after being hit.
• Make sure the cooking zone and the bottom of the cookware are clean and dry to improve performance

and prevent surface damage.
• If sugar, or food with high sugar content, is spilled over the surface when it is hot - immediately use a wipe

or a scraper to remove the sugar from the hot surface. Otherwise the surface might become damaged.
• Never use detergents or other cleaners to clean a hot surface.
• Do not use the hob as a storage area as it may result in scratches or damages.
• Do not use aluminium or plastic cookware on hot cooking zones.
• Do not place any plastic objects or aluminium foil on the hob.

CAUTION!
• Do not turn the temperature selector below the zero position when changing the oven temperature. This

can damage the thermostat.
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CAUTION!
• Only use cookware with a flat bottom. Concave or convex bottoms, whether intended or not, may affect

the heating process and damage the hob surface and the cookware.
• Do not line the oven walls with aluminium foil. Aluminium foil prevents air circulation in the oven, hinders

the cooking process, and ruins the enamel coating.
• Do not place baking trays or other cookware on the bottom of the oven.
• Do not insert the deep baking tray into the first guide.

Safety during maintenance
WARNING!
Risk of electric shock!

• Do not attempt to perform any repairs yourself. Tampering with the product and non-professional repair
may cause injury or damage to the product. It also makes the warranty invalid. Instead, contact a service
technician.

• Do not replace the power cord yourself. If the power cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer or authorised technicians to avoid hazard.

WARNING!
Risk of electric shock! Before replacing the light bulb always disconnect the product from the mains.

WARNING!
Use protection when removing an old light bulb to avoid burning yourself.

WARNING!
Do not let children clean the product without supervision.

WARNING!
Risk of electric shock!

• Before cleaning, disconnect the product from the mains.
• Do not use steam cleaners or high pressure cleaners to clean the product, as this may result in electric

shock.

CAUTION!
• Always wait for the product to cool down before cleaning.
• Make sure the oven has cooled down before you start the WaterClean programme.

CAUTION!
• Do not use steel wool, coarse cleaning sponges, or abrasive powder as they may scratch the surface.

Aggressive spray cleaners, descaling agents, and other unsuitable liquid cleaners may also damage the
surface.

• Do not use rough abrasive cleaners or sharp metal scrapers when cleaning glass surfaces, as they could
crack the surface and cause the glass to break.

• Do not use abrasive cleaners or cleaners containing solvents when cleaning stainless steel surfaces, as
they may damage the surface.

• Do not use abrasive cleaners or tools when cleaning enamel surfaces, as they may cause permanent
damage.

• Do not use abrasive cleaners, abrasive tools, or alcohol-based cleaners when cleaning plastic parts and
lacquer-coated surfaces.

• After cleaning, make sure to thoroughly remove any cleaner residue from the surface, since it may
damage the surface when you heat up the cooking zones next time.
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CAUTION!
• If sugar, or food with high sugar content, is spilled over the surface when it is hot - immediately use a wipe

or a scraper to remove the sugar from the hot surface. Otherwise the surface might become damaged.
• Never use detergents or other cleaners to clean a hot surface.

CAUTION!
Do not lean against the open door when cleaning the oven cavity. Never stand on the open oven door and do
not let children sit on it. The oven door hinges may be damaged under excessive load.

CAUTION!
Make sure the hinges are correctly positioned in their hooks when replacing the oven door. Otherwise the
door may not open and close properly.

CAUTION!
Do not clean the telescopic guides in a dishwasher.

CAUTION!
Do not damage the enamel surface when replacing the light bulb.

Safety labels
These safety labels can be found on the product.

Caution! Risk of tilting.

Warning! Stabilising means must be installed to prevent tipping.

Disposal
Dispose of packaging in an environmentally-friendly manner. Recycling packaging, while observing national
and local regulations, can reduce the consumption of raw materials and the amount of waste in landfill
sites.
This product is marked in compliance with European Directive 2012/19/EU, Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE). The symbol on the product or on its packaging indicates that this product should not be
treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the
recycling of electrical and electronic equipment.
By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for
the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of
this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact the relevant
municipal body in charge of waste management, your household waste disposal service or the store where
you purchased the product.
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QUICK START

Quick start oven

Select cooking mode and temperature

Cooking

After cooking
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Quick start hob

Before cooking

Cooking

After cooking
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GETTING STARTED

Before you use the cooker
1. Remove all transport packaging and equipment from the cooker.
2. Clean all accessories and utensils with warm water and regular detergent. Do not use any abrasive cleaners.
3. Clean the hob's glass-ceramic surface it with a damp cloth and some washing-up liquid. Do not use aggressive

cleaners, such as abrasive cleaners that could cause scratches, abrasive dishwashing sponges, or stain removers.
4. Heat up the oven without food to 275° C for 60 minutes. Ventilate the room as the cooker will omit the characteristic

smell of a new appliance.
WARNING! Make sure all packaging remnants have been removed from the cooking compartment.

Hob overview

A. Front left cooking zone
B. Rear left cooking zone
C. Rear right cooking zone
D. Front right cooking zone
E. Hob control panel

Hob control panel
Use the touch symbols to control the hob.

A. Power level and other individual cooking zone indications
(see below)

B. Increase power and timer
C. Child lock indication point
D. Child lock on/off
E. Hob on/off
F. Decrease power and timer
G. Select cooking zone
H. Timer function indication point
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Possible indications for individual cooking zones

Power level or timer indication.

Power boost is activated.

The cooking zone is still hot after being turned off.

There is no cookware on the cooking zone, the cookware is too small, or the cookware material is not suitable
for induction hobs.

An object or spilt liquid is covering the control panel.

Two cooking zones are bridged and used as one.

Oven controls
Turn the selectors to control the oven.

A. Cooking mode selector
B. Operation indicator light (yellow)
C. Temperature indicator light (red)
D. Temperature selector

Lights
The operation indicator light is on when the oven or one of the hobs are on. The temperature indicator light turns on when
the oven heats up and turns off when the oven has reached the selected temperature.

Open the child lock
The oven door locks automatically when you close it.
1. Push the child lock gently to the right with your thumb.
2. Pull the oven door while still pushing the child lock.

Cooking modes

FastPreheat
Use this oven mode to heat the oven to the desired temperature as quickly as possible. Do not use this
mode for cooking. Recommended temperature: 50-275 °C.
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Top and bottom heater
Use this oven mode to cook meat or pastry that can only be baked or roasted at a single height level. The
top and bottom heaters will radiate heat evenly in the oven. Recommended temperature: 200 °C.

Bottom heater and fan
Use this oven mode to bake leavened but low-rising pastry or to preserve fruit and vegetables. Use the
second guide from the bottom and a shallow baking tray to allow the hot air to circulate across the upper
side of the dish. Recommended temperature: 180 °C.

Grill
Use this oven mode to grill small amounts of open sandwiches, beer sausages or to toast bread. Only the
grill heater is on when using this mode. Recommended temperature: 230 °C.

Large grill
Use this oven mode to grill small amounts of open sandwiches, beer sausages, meat or to toast bread. The
grill heat and the upper heater are both on when using this mode. Recommended temperature: 230 °C.

Grill with fan
Use this oven mode to:
• grill meat, fish and vegetables
• roast larger chunks of meat or poultry at a single height level
• make dishes au gratin
• brown food to a crispy crust

The grill heater and the fan are on at the same time when using this mode. Recommended temperature:
170 °C.

Hot air
Use this oven mode to roast meat or bake pastries on several levels at the same time. The round heater and
the fan will make sure that hot air constantly circulates around the food. Recommended temperature:
180 °C.

Hot air and bottom heater
Use this oven mode to bake:
• pizzas
• apple pies
• fruitcakes
• moist pastry
• leavened dough
• shortcrust

The bottom heater, round heater and the fan will make sure that hot air constantly circulates around the
food. Recommended temperature: 200 °C.
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GentleBake
Use this oven mode to roast meat, cook fish or bake pastries on a single rack. It provides a gentle, slow, and
even baking that leaves the food soft and juicy. Recommended temperature: 180 °C.

Defrost
Use this oven mode to defrost food such as:
• cakes with heavy cream or butter-based cream
• cakes and pastry
• bread and rolls
• deep-frozen fruit

Remove the food from its packaging in most cases.

NOTE!
Remove any metal clamps or clips.

Turn over, stir and separate any pieces frozen together halfway through the defrost time.
In the defrost mode, the fan circulates the air with no heaters activated. This is used to slowly thaw frozen
food.

WaterClean
Use this oven mode to remove stains and food residues from the oven. Only the bottom heater will radiate
heat. The programme takes 30 minutes. Recommended temperature: 70 °C.
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LUE TÄMÄ!

VAROITUS!
Lue turvallisuustiedot ja ohjeet kokonaisuudessaan ennen tämän tuotteen asentamista tai käyttämistä.

Löydä ohjeet kokonaisuudessaan
Täydet ja uusimmat käyttöohjeet tuotemallillesi löytyvät verkkosivulta www.elvita.se. Tiedot sisältävät yksityiskohtaiset
tiedot asentamisesta, käytöstä, huollosta ja vianmäärityksestä. Tarvitset mallikoodia tietojen löytämiseen.

Etsi mallikoodi
Mallikoodi on painettu tuotteessa olevaan kilpeen.

HUOMAA!
Tämä tuote ja merkinnän teksti ovat
esimerkkejä. Tuotteesi ja tekstisi voivat olla
ulkoasultaan ja sisällöltään erilaisia.
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TURVALLISUUS
Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttämistä. Säilytä ohjeet ja pidä ne lähellä tuotetta tulevaa
käyttöä varten. Kaikki takuut raukeavat, jos näitä ohjeita ei noudateta.

Huomautukset

VAROITUS!
Käytetään, kun henkilövahinkojen riski on olemassa.

OLE VAROVAINEN!
Käytetään, kun tuotteen vahingoittumisen riski on olemassa.

HUOMAA!
Yleisiä tietoja, jotka käyttäjän tulee tietää.

Vinkkejä, joista voi olla hyötyä.

Aiottu käyttötarkoitus
Tämä tuote on tarkoitettu
• kotitalouskäyttöön.
• erilaisten ruokien lämmittämiseen ja paistamiseen.
• asetettavaksi suoraan lattialle ilman tukia tai sokkeleita.

Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu
• muihin tarkoituksiin kuin ruoanlaittoon, kuten huoneen lämmitykseen tai vastaaviin tarkoituksiin.
• asennettavaksi sisäänrakennettuna laitteena.
• ulkokäyttöön.
• ohjattavaksi ulkoisilla ajastimilla tai erillisillä ohjausjärjestelmillä.

Lasten ja vajaakykyisten henkilöiden turvallisuus
VAROITUS!
• Pidä alle 8-vuotiaat lapset erossa tuotteesta, elleivät he ole jatkuvassa valvonnassa.
• Anna seuraaviin ryhmiin kuuluvien henkilöiden käyttää tuotetta vain, jos he ovat valvonnassa tai jos heille

on annettu ohjeet laitteen turvallisista käyttötavoista. Heidän on ymmärrettävä käyttöön liittyvät vaarat.
– Lapset. (Alle 8-vuotiaiden lasten tulee olla jatkuvassa valvonnassa.)
– Henkilöt, joilla on rajallinen fyysinen, aisti- tai henkinen kapasiteetti.
– Henkilöt, joilla ei ole kokemusta ja osaamista.

VAROITUS!
• Älä anna lasten leikkiä tuotteella.
• Älä anna lasten puhdistaa tuotetta ilman valvontaa.

VAROITUS!
Käytä vain valmistajan suunnittelemia tai suosittelemia keittotasosuojuksia. Sopimattomien
keittotasosuojusten käyttö voi aiheuttaa onnettomuuksia.
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Yleinen turvallisuus
VAROITUS!
Tulipalovaara!

• Älä säilytä keittotasolla mitään.
• Älä säilytä syttyviä, räjähtäviä, haihtuvia tai lämpötilaherkkiä asioita (kuten paperia, keittiöliinoja,

muovipusseja, puhdistus- tai pesuaineita ja spraypurkkeja) uunin vetolaatikossa, koska ne voivat syttyä
käytön aikana ja aiheuttaa tulipalon. Ruoanlaitto rasvaa tai öljyä käyttäen keittoalueella ilman valvontaa
voi aiheuttaa tulipalon.

• Älä koskaan yritä sammuttaa tulta vedellä. Sen sijaan sammuta laitteen virta ja peitä liekki esimerkiksi
kannella tai sammutuspeitteellä.

VAROITUS!
Sähköiskun vaara!

• Jos keittopinnassa on halkeamia, sammuta tuotteen virta välittömästi ja irrota se verkkovirrasta. Älä käytä
tai kosketa tuotetta.

• Pidä muiden laitteiden virtajohdot turvallisella etäisyydellä, etteivät ne jää uunin luukun väliin, sillä johdot
voivat vaurioitua ja aiheuttaa oikosulun.

Turvallisuus asennuksen aikana
VAROITUS!
Tulipalovaara!

• Varmista, että lattia ja viereiset seinät kestävät vähintään 90 °C:n lämpötilan.
• Älä asenna laitetta koristeoven taakse, sillä se voi ylikuumentua.

VAROITUS!
Varmista, että kaikki pakkausmateriaalien jäänteet on otettu pois uunista.

VAROITUS!
• Laite on tarkoitettu sijoitettavaksi suoraan lattialle ilman mitään tukia tai sokkeleita.
• Jos toimitetut ruuvit tai ankkurit eivät ole seinään sopivia, käytä sellaisia, jotka varmistavat lujan

kiinnityksen seinään.
• Liesi on asennettava vaakatasossa suoraan.

VAROITUS!
Sähköiskun vaara! Älä liitä laitetta verkkovirtaan itse. Vain valtuutettu asentaja saa kytkeä tämän laitteen.

VAROITUS!
• Sähköasennuksessa tulee noudattaa paikallisia määräyksiä.
• Tarkista, että suojamaajohdin on kiinnitetty kunnolla, kun teet kytkennän virtalähteeseen.
• Käytä yksivaiheisen virransyötön yhteydessä 3×4,0 mm2 johtoa, jonka luokitus on vähintään H05VV-F

3G4.
• Käytä kolmivaiheisen virransyötön yhteydessä 5×1,5 mm2 johtoa, jonka luokitus on vähintään H05VV-F

5G1.5.
• Älä käytä laitteen ohjaamiseen ulkoisia ajastimia tai erillisiä kauko-ohjausjärjestelmiä.

OLE VAROVAINEN!
Älä asenna laitetta voimakkaiden lämmönlähteiden, kuten kiinteällä polttoaineella toimivien uunien, lähelle,
sillä korkea lämpötila voi vahingoittaa laitetta.

OLE VAROVAINEN!
Lue käyttöohjeet huolellisesi ennen laitteen kytkemistä virtalähteeseen. Takuu ei kata korjauksia tai
takuuvaatimuksia, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta tai laitteen käytöstä.
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Turvallisuus käytön aikana

VAROITUS!
Valvo ruoanlaittoprosessia jatkuvasti.

VAROITUS!
Jos keittoalueen pinta rikkoutuu, irrota tuote välittömästi verkkovirrasta. Älä käytä laitetta.

VAROITUS!
Tulipalovaara! Varmista, etteivät ilmanvaihtoreiät ole milloinkaan peitettyjä tai tukittuja.

VAROITUS!
Älä laita keittoalueen ja keittoastian pohjan väliin mitään, esimerkiksi tarvikkeita, jotka mahdollistavat
ei-magneettisten keittoastioiden käytön. Tällaisten tarvikkeiden käyttö voi aiheuttaa palovammoja ja lieden
vaurioitumisen.

VAROITUS!
• Sammuta keittoalue aina käytön jälkeen kosketussäätimillä. Keittoalue sammuu automaattisesti, kun otat

keittoastian pois, mutta älä luota pelkästään tähän.
• Älä jätä liettä valvomatta, kun käytät tehostusta. Tehostus on äärimmäisen tehokas.
• Jälkilämpö aiheuttaa palovammariskin. Kuumentunut keittoastia lämmittää keittoaluetta välillisesti, ja se

pysyy jonkin aikaa kuumana sammuttamisen jälkeenkin.

VAROITUS!
Palovammojen vaara!

• Keittoastiat ja laitteen esillä olevat osat voivat tulla erittäin kuumiksi käytön aikana. Varo, ettet kosketa
kuumia osia.

• Uunin luukku voi tulla erittäin kuumaksi käytön aikana.
• Älä laita keittoalueille metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lautasia tai kansia, sillä nämä esineet

voivat tulla erittäin kuumiksi.

VAROITUS!
• Käytä grilliä vain, kun uunin luukku on kiinni.
• Käytä uunikintaita tai pihtejä. Grillivastus, ritilä ja muut uunin varusteet kuumenevat erittäin voimakkaasti

grillauksen aikana.

OLE VAROVAINEN!
• Pinta kestää erittäin hyvin lämpötilan muutoksia, mutta putoavat raskaat esineet voivat vahingoittaa sitä.

Pinta voi hajota heti tai jonkin ajan kuluttua osuman jälkeen.
• Varmista, että keittoalue ja keittoastian pohja ovat puhtaat ja kuivat suorituskyvyn parantamiseksi ja

pintavaurioiden estämiseksi.
• Jos sokeria tai hyvin sokeripitoista ruokaa valuu pinnalle, kun se on kuuma, poista sokeri kuumalta

pinnalta heti liinalla tai raaputtimella. Muussa tapauksessa pinta voi vaurioitua.
• Älä koskaan käytä pesu- tai puhdistusaineita kuuman pinnan puhdistamiseen.
• Älä käytä keittoaluetta säilytystilana, sillä seurauksena voi olla naarmuja tai vaurioita.
• Älä käytä alumiinisia tai muovisia keittoastioita kuumilla keittoalueilla.
• Älä laita mitään muoviesineitä tai alumiinifoliota keittoalueelle.

OLE VAROVAINEN!
• Älä käännä lämpötilan valitsinta nolla-asennon alapuolelle, kun muutat uunin lämpötilaa. Tämä voi

vahingoittaa termostaattia.
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OLE VAROVAINEN!
• Käytä vain tasapohjaisia keittoastioita. Koverat tai kuperat pohjat, oli niiden muoto tarkoituksellinen tai ei,

voivat häiritä kuumennusprosessia ja vaurioittaa keittoalueen pintaa ja keittoastiaa.
• Älä peitä uunin seinämiä alumiinifoliolla. Alumiinifolio estää ilmankierron uunissa, haittaa

ruoanlaittoprosessia ja pilaa emalipinnan.
• Älä laita paistopeltejä tai muita keittoastioita uunin pohjalle.
• Älä laita syvää paistoastiaa ensimmäiseen ohjaimeen.

Turvallisuus huollon aikana
VAROITUS!
Sähköiskun vaara!

• Älä yritä tehdä mitään korjauksia itse. Laitteen muutokset ja ammattitaidottomat korjaukset voivat
aiheuttaa henkilövahinkoja tai laitteen vaurioitumisen. Ne saavat myös takuun raukeamaan. Ota sen
sijaan yhteyttä huoltoteknikkoon.

• Älä vaihda virtajohtoa itse. Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan tai valtuutetun huoltoteknikon on
vaihdettava se vaarojen välttämiseksi.

VAROITUS!
Sähköiskun vaara! Irrota laite aina verkkovirrasta ennen lampun vaihtamista.

VAROITUS!
Suojaa itsesi irrottaessasi vanhaa lamppua, ettet polta itseäsi.

VAROITUS!
Älä anna lasten puhdistaa tuotetta ilman valvontaa.

VAROITUS!
Sähköiskun vaara!

• Irrota laite verkkovirrasta ennen puhdistamista.
• Älä käytä höyry- tai korkeapainepuhdistimia laitteen puhdistamiseen, sillä tämän seurauksena voi olla

sähköisku.

OLE VAROVAINEN!
• Anna aina laitteen jäähtyä ennen puhdistamista.
• Varmista, että uuni on jäähtynyt, ennen kuin käynnistät WaterClean-ohjelman.

OLE VAROVAINEN!
• Älä käytä teräsvillaa, karkeita puhdistussieniä tai hankaavaa jauhetta, sillä ne voivat naarmuttaa pintaa.

Myös voimakkaat pesusuihkeet, karstanpoistoaineet ja muut sopimattomat nestemäiset puhdistusaineet
voivat vahingoittaa pintaa.

• Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai teräviä metalliraaputtimia lasipintojen puhdistamiseen, sillä ne
voivat lohkaista pinnan ja aiheuttaa lasin rikkoutumisen.

• Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai liuottimia sisältäviä puhdistusaineita ruostumattomia
teräspintoja puhdistaessasi, sillä ne voivat vahingoittaa pintaa.

• Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai työkaluja emalipintoja puhdistaessasi, sillä ne voivat
vahingoittaa pintaa.

• Älä käytä hankaavia puhdistusaineita, hankaavia työkaluja tai alkoholipohjaisia puhdistusaineita
muoviosia tai lakattuja pintoja puhdistaessasi.

• Puhdistuksen jälkeen poista kaikki puhdistusaineen jäämät pinnalta, sillä pinta voi vaurioitua, kun
lämmität keittoalueet seuraavan kerran.
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OLE VAROVAINEN!
• Jos sokeria tai hyvin sokeripitoista ruokaa valuu pinnalle, kun se on kuuma, poista sokeri kuumalta

pinnalta heti liinalla tai raaputtimella. Muussa tapauksessa pinta voi vaurioitua.
• Älä koskaan käytä pesu- tai puhdistusaineita kuuman pinnan puhdistamiseen.

OLE VAROVAINEN!
Älä nojaa uunin luukkuun, kun puhdistat uunia sisältä. Älä koskaan seiso uunin luukulla tai anna lasten istua
sillä. Uunin luukun saranat voivat vaurioitua, jos niiden varassa on liian suuri kuorma.

OLE VAROVAINEN!
Tarkista, että saranat ovat oikein koukuissaan, kun vaihdat uunin luukun. Muuten ovi ei välttämättä avaudu ja
sulkeudu oikein.

OLE VAROVAINEN!
Älä puhdista teleskooppikiskoja astianpesukoneessa.

OLE VAROVAINEN!
Älä vahingoita emalipintaa, kun vaihdat lamppua.

Turvallisuuskilvet
Tuotteessa on seuraavat turvallisuuskilvet.

Ole varovainen! Kaatumisriski.

Varoitus! Kaatumisen estämiseksi on asennettava kiinnikkeet.

Hävittäminen
Hävitä pakkaus ympäristöystävällisesti. Kansallisten ja paikallisten määräysten mukainen pakkausten
kierrättäminen voi vähentää raaka-aineiden kulutusta ja kaatopaikoille päätyvän jätteen määrää.
Tämä tuote on merkitty eurooppalaisen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2012/19/EU
mukaisesti. Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli osoittaa, ettei tätä tuotetta tule hävittää
kotitalousjätteenä. Sen sijaan se tulee toimittaa asianmukaiseen keräyspisteeseen sähkö- ja
elektroniikkalaiteromun kierrätykseen.
Varmistamalla tuotteen asianmukaisen hävittämisen autat estämään ympäristölle ja ihmisten terveydelle
aiheutuvia haitallisia vaikutuksia, joita voi aiheutua tämän tuotteen epäasianmukaisesta hävittämisestä.
Lisätietoja tämän laitteen kierrätyksestä saat ottamalla yhteyttä paikalliseen jätehuollosta vastaavaan
viranomaiseen, jätehuoltopalveluusi tai tuotteen myyneeseen liikkeeseen.
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PIKAOPAS

Uunin pikaopas

Valitse paistotila ja lämpötila

Ruoanlaitto

Ruoanlaiton jälkeen
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Keittoalueen pikaopas

Ennen ruoanlaittoa

Ruoanlaitto

Ruoanlaiton jälkeen



26 Aloittaminen - SUOMI

© 2021, Elon Group AB. All rights reserved.

ALOITTAMINEN

Ennen kuin käytät liettä
1. Poista kaikki kuljetuspakkaukset ja -varusteet liedestä.
2. Puhdista kaikki varusteet ja tarvikkeet lämpimällä vedellä ja tavallisella puhdistusaineella. Älä käytä hankaavia

puhdistusaineita.
3. Puhdista keittoalueen lasikeraaminen pinta nihkeällä liinalla ja astianpesuaineella. Älä käytä voimakkaita

puhdistusaineita, kuten hankaavia puhdistusaineita, jotka voivat aiheuttaa naarmuja, hankaavia astianpesusieniä
tai tahranpoistoaineita.

4. Lämmitä uuni tyhjänä 275 °C:seen 60 minuutin ajaksi. Pidä huolta tilan ilmanvaihdosta, sillä liedestä tulee uuden
laitteen ominaishajua.
VAROITUS! Varmista, että kaikki pakkausmateriaalien jäänteet on otettu pois uunista.

Keittoalueen yleiskuvaus

A. Etuvasen keittoalue
B. Takavasen keittoalue
C. Takaoikea keittoalue
D. Etuoikea keittoalue
E. Keittoalueen ohjauspaneeli

Keittoalueen ohjauspaneeli
Hallitse keittoaluetta kosketussymboleilla.

A. Tehotason ja yksittäisen keittoalueen ilmaisimet (katso
alla)

B. Lisää tehoa ja ajastin
C. Lapsilukon ilmaisin
D. Lapsilukko päälle/pois
E. Keittoalue päälle/pois
F. Pienennä tehoa ja ajastin
G. Valitse keittoalue
H. Ajastintoiminnon ilmaisin
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Yksittäisten keittoalueiden mahdolliset ilmaisimet

Tehotason tai ajastimen ilmaisin.

Power boost on toiminnassa.

Keittoalue on edelleen kuuma sammuttamisen jälkeen.

Keittoalueella ei ole keittoastiaa, keittoastia on liian pieni tai keittoastian materiaali ei ole induktioliedelle sopiva.

Esine tai neste peittää ohjauspaneelin.

Kaksi keittoaluetta on sillattu ja käytössä yhtenä.

Uunin säätimet
Hallitse uunia kääntämällä valitsimia.

A. Tilan valitsin
B. Toiminnan merkkivalo (keltainen)
C. Lämpötilan merkkivalo (punainen)
D. Lämpötilan valitsin

Valot
Toiminnan merkkivalo palaa, kun uuni on tai jokin keittoalueista on päällä. Lämpötilan merkkivalo syttyy, kun uuni
lämpenee, ja sammuu, kun uuni on saavuttanut valitun lämpötilan.

Avaa lapsilukko
Uunin luukku lukittuu automaattisesti, kun suljet sen.
1. Paina lapsilukkoa kevyesti oikealle peukalolla.
2. Vedä uunin luukkua samalla, kun edelleen painat lapsilukkoa.

Kypsennystilat

FastPreheat
Tällä uunin tilalla voit lämmittää uunin haluttuun lämpötilaan mahdollisimman nopeasti. Älä käytä tätä tilaa
ruoanvalmistukseen. Suositeltu lämpötila: 50-275 °C.
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Ylä- ja alalämpövastus
Käytä tätä uunin tilaa, kun kypsennät lihaa tai leivonnaisia, joita voi paistaa tai paahtaa ainoastaan yhdellä
tasolla. Ylä- ja alalämpövastus säteilevät lämpöä tasaisesti koko uuniin, Suositeltu lämpötila: 200 °C.

Alalämpövastus ja puhallin
Käytä tätä nostatettujen, mutta hitaasti nousevien leivonnaisten paistamiseen tai hedelmien ja kasvisten
säilömiseen. Käytä toista paistotasoa alhaalta ja matalaa paistopeltiä, että kuuma ilma pääsee kiertämään
ruoan yläreunan läpi. Suositeltu lämpötila: 180 °C.

Grilli
Käytä tätä uunin tilaa grillataksesi pieniä määriä lämpimiä voileipiä tai makkaraa tai paahtaaksesi leipää.
Vain grillivastus toimii tätä tilaa käytettäessä . Suositeltu lämpötila: 230 °C.

Suuri grilli
Käytä tätä uunin tilaa grillataksesi pieniä määriä lämpimiä voileipiä, makkaraa tai lihaa tai paahtaaksesi
leipää. Sekä grillivastus että ylälämpövastus ovat toiminnassa tätä tilaa käytettäessä. Suositeltu lämpötila:
230 °C.

Grilli ja puhallin
Käytä tätä uunin tilaa:
• lihan, kalan ja kasvisten grillaamiseen
• suurempien liha- tai kanapalojen paahtamiseen yhdellä paistotasolla
• gratinointiin
• ruokalajien pinnan ruskistamiseen rapeaksi

Sekä grillivastus että puhallin ovat toiminnassa yhtä aikaa tätä tilaa käytettäessä. Suositeltu lämpötila:
170 °C.

Kuuma ilma
Käytä tätä uunin tilaa lihan tai leivonnaisten paistamiseen useilla keittotasoilla yhtä aikaa. Pyöreä
lämpövastus ja puhallin varmistavat, että kuuma ilma kiertää tasaisesti ruoan ympärillä. Suositeltu
lämpötila: 180 °C.



Aloittaminen - SUOMI 29

© 2021, Elon Group AB. All rights reserved.

Kuuma ilma ja alalämpövastus
Käytä tätä uunin tilaa paistaaksesi:
• pizzoja
• omenapiirakoita
• hedelmäkakkuja
• kosteita leivonnaisia
• nostatettua taikinaa
• murotaikinaa

Alalämpövastus, pyöreä lämpövastus ja puhallin varmistavat, että kuuma ilma kiertää tasaisesti ruoan
ympärillä. Suositeltu lämpötila: 200 °C.

GentleBake
Käytä tätä uunin tilaa lihan paistamiseen, kalan kypsentämiseen ja leivonnaisten paistamiseen yhdellä
tasolla. Tila mahdollistaa hellävaraisen, hitaan ja tasaisen kypsennyksen, joka jättää ruoan pehmeäksi ja
mehukkaaksi. Suositeltu lämpötila: 180 °C.

Sulatus
Käytä tätä tilaa ruoan sulattamiseen, esimerkiksi:
• kakut, joissa on kermavaahtoa tai voipohjainen kuorrutus
• kakut ja leivonnaiset
• leivät ja sämpylät
• pakastehedelmät

Useimmissa tapauksissa ruoka tulee ottaa pois pakkauksestaan.

HUOMAA!
Poista mahdolliset metallikiinnikkeet tai -pidikkeet.

Käännä, sekoita ja erota kiinni jäätyneet kappaleet puolessavälissä sulatusaikaa.
Sulatustilassa puhallin kierrättää ilmaa, mutta lämpövastukset eivät ole toiminnassa. Tätä käytetään
pakastetun ruoan hitaaseen sulattamiseen.

WaterClean
Käytä tätä tilaa tahrojen ja ruokajäänteiden poistamiseen uunista. Vain alalämpövastus säteilee lämpöä.
Ohjelma kestää 30 minuuttia. Suositeltu lämpötila: 70 °C.
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The information may be subject to changes. Inadvertent errors in information may occur. / Tietoihin voi tulla
muutoksia. Tiedoissa voi olla tahattomia virheitä.
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