
 

 

KÄYTTÖOHJEET 
 

Savo Stone (70009, 70012) 

 

SAVO STONE 



 

 

TURVALLISUUSOHJEET JA VAROITUKSET 

 
 

• Keittotaso on tarkoitettu ruuan valmistamiseen vain yksityistalouksissa. 

• Henkilöt, jotka ovat kykenemättömiä käyttämään keittotasoa turvallisesti, johtuen heidän fyysisistä tai henkisis-
tä rajoitteistaan, eivät saa käyttää laitetta ilman turvallisuudesta vastaavan henkilön valvontaa tai opastusta. 

• Alle kahdeksanvuotiaat lapset eivät saa olla lähellä keittotasoa ilman jatkuvaa valvontaa. 

• Yli kahdeksanvuotiaat tai vanhemmat lapset saavat käyttää keittotasoa vain, jos heitä on opastettu liesitason 
turvalliseen käyttöön. 

• Lapset eivät saa leikkiä keittotason kanssa. 

• Lapset eivät saa puhdistaa keittotasoa ilman valvontaa. 

• Asennus-, korjaus- ja huoltotyöt saa suorittaa vain ammattilainen. Taitamattoman henkilön tekemä työ voi teh-
dä liesitasosta vaarallisen. 

• Sammuta keittoalueet aina heti käytön jälkeen. 

• Keittotasoa ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai kauko-ohjauksen avulla. 

• SÄHKÖISKUN VAARA! Jos keittotason pinta on rikki millään tavalla, kytke keittotaso välittömästi pois pääl-
tä äläkä jatka käyttöä. Irrota keittotaso myös sähkösyötöstä esim. avaamalla sulake sähkökeskuksesta. 

• VAROITUS: Jos keittotason sähkönsyöttökaapeli on vahingoittunut, täytyy sähköalan ammattilaisen vaihtaa se 
uuteen. 

• VAROITUS: Keittotason pinta voi tulla kuumaksi käytön aikana. Vältä siksi koskemasta keittoalueisiin. 

• VAROITUS: Rasvojen ja öljyjen varomaton käyttö voi aiheuttaa tulipaloriskin. Älä koskaan yritä sammuttaa 
tulta vedellä, vaan kytke laite ensin pois päältä ja tukahduta liekit joko keittoastian kannella tai tarkoitukseen 
tarkoitetulla sammutuspeitteellä. 

• VAROITUS: Keittotaso on kuuma käytön aikana ja voi pysyä kuumana jonkin aikaa käytön jälkeenkin. Palo-
vammojen riski on olemassa siihen asti kun keittoalueiden jälkilämmön osoitus on sammunut. 

• HUOMIO: Keittotasoa pitää valvoa koko ruuanvalmistuksen ajan. 

• TULIPALOVAARA: Älä säilytä tavaroita keittotason päällä. Metallisia esineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusi-
koita ja kansia ei saisi laittaa keittoalueiden päälle, koska ne voivat kuumeta. 

 
FRITEERAUSTA (UPPOPAISTO) KOSKEVAT VAROITUKSET 
 

• Älä koskaan ylitä tehoasetusta 7  kauemmin kuin 15 minuuttia. 

• Korkeammat, pitkäaikaiset lämpötilat, voivat tehdä mekaanisia tai värimuutoksia kivitasoon. 

• Varmista, että öljynlämpötila ei koskaan ylitä 180 astetta (korkeammat lämpötilat polttavat öljyn ja tekevät siitä 
myrkyllistä). 

 
 
 
 



 

 

SÄHKÖVERKKOON LIITTÄMINEN 

 
Keittotason saa kytkeä verkkoon vain sähköalan ammattilainen. Asennuksessa on noudatettava kaikkia lakeja, mää-
räyksiä ja turvaohjeita. Katkaise sähköt pääkytkimestä/automaattisulakkeesta ennen keittotason kytkemistä. Varmista 
jännitteettömyys ennen asentamista. Liitäntä sähköverkkoon on tehtävä vähintään 2,5mm2 syöttöjohdolla. Liesitason 
sähkökytkentärasia löytyy liesitason alapuolelta, takaa keskeltä. Liitä liitäntäjohto alla olevan kytkentäkuvan mukai-
sesti. Varmista, ettei syöttöjohto jää puristuksiin tai jää kosketukseen kuumien pintojen kanssa. Keittotason mukana 
tulee n. 1 m pituinen liitäntäjohto. 
 
Keittotason voi kytkeä joko yksivaiheisesti tai kolmivaihesyöttöön (vain kaksi vaihetta tarvitaan). Laitteen maksimi-
antoteho (7.4kW) edellyttää kahden vaiheen kytkemistä. Kolmivaihesyötössä yksi vaihe syöttää aina kahta reunim-
maista keittoaluetta. Yksivaihesyötössä kaikki neljä keittoaluetta ovat saman vaiheen alla. 
 
 

 
 

 

Kuva 1: Sähkökytkentä 

Sähköliitäntä: 
 

• 1x230 VAC / 50 Hz tai 2x230 VAC / 50 Hz  

• Ottoteho 2,8kW tai 3,5kW tai 7,4kW (ohjelmallisesti konfiguroitavissa) 

• Kaapelointi joko 3x2,5 tai 4x2,5 mm2 
 



 

 

KEITTOTASON OTTOTEHON KONFIGUROINTI 

KEITTOTASON OTTOTEHON KONFIGUROINTI 
 
Keittotasossa on  kaksi isoa (210mm) ja kaksi pientä (170mm) keittoaluetta. Keittotason sähköverkosta ottama 
yhteenlaskettu maksimiteho on  maksimissaan 7,4kW. Keittotason yhteenlaskettu ottoteho voidaan ohjelmallisesti 
rajoittaa joko 2,8kW tai 3,5kW tasolle. Yksivaihesyötössä 3,5kW tarkoittaa 1x16A sulaketta syötössä. 
 
Konfiguroidaksesi keittotasolle uuden tehorajan, sammuta keittotaso ja irrota keittotaso sähkösyötöstä (poista/avaa 
ryhmäkeskuksesta sulake tms). Odota muutama sekunti. Kytke sitten keittotaso taas sähkösyöttöön ja käynnistä 
liesitaso on/off-näppäimellä.  
 
Konfigurointitilaan pääset painamalla samanaikaisesti käyttöpaneelin E1- ja E4-painikkeita (kts. kuva 3). Tehota-
sovaihtoehdot ovat <28> (2,8 kW), <35> (3,5kW) ja <74> (7,4kW). Valitse haluamasi teho painamalla [+] ja [-] 
painikkeita. Talleta valintasi painamalla samanaikaisesti E1 ja E4 painikkeita vähintään kolme sekuntia. 
 
Huom! Muutoksen voi tehdä vain kahden minuutin aikana siitä, kun keittotaso kytkettiin sähköverkkoon. 

 

 

KEITTOALUEIDEN TEHOT 
 
Keittoalueiden tehot ovat seuraavat: 
 

• isot keittoalueet: 2300 W (tehoasento 9) ja 3000W (tehoasento P, max. 10 min) 

• pienet keittoalueet: 1100 W (tehoasento 9) ja 1400W (tehoasento P, max. 10min). 
 
Maksimiteho per puoli (1 x iso keittoalue ja 1 x pieni keittoalue) on valitusta sähkösyötöstä riippumatta aina 3,7 
kW. Jos tehonrajoitus on asetettu 2,8kW tai 3,5kW, jakaa keittotason tehonhallinta verkosta otettavan tehon kah-
den keittoalueen kesken niin, ettei maksimiteho ylity. Keittoastian magneettiset ominaisuudet sekä tasomateriaalin 
paksuus vaikuttavat  keittoalueen tehokkuuteen. 



 

 

INDUKTIOLIESITASON TOIMINTAPERIAATE 

 
Induktioelementissä muodostettu lämpöteho johdetaan induktiivisella kytkennällä suoraan metalliseen keittoastiaan. 

 

Edut: 
 

• Lämpötehon siirto tapahtuu vain silloin kun keittoastia on asetettu keittoalueelle. 

• Lämpöteho siirtyy suoraan keittoastian pohjaan, josta se siirtyy lämmitettävään ruokaan. 
 
 

KEITTOASTIAT 
 

Induktiotekniikka edellyttää  induktiotekniikan kanssa yhteensopivien keittoastioiden käyttämistä.  Vain seuraavat 
ferromagneettiset materiaalit ovat yhteensopivat: 
 

• emaloitu teräs 

• valurauta 

• induktioyhteensopiva ruostumaton teräs. 
 
Yhteensopivuuden voit kokeilla magneetin avulla. Jos magneetti tarttuu keittoastian pohjaan, astia on induktioyhteen-
sopiva (kuva 2). Markkinoilla on myös muitakin induktioyhteensopivia keittoastioita, joiden pohjat eivät ole täysin 
ferromagneettisia. Kysy tätä keittoastiasi valmistajalta. Suosittelemme tasapohjaisten keittoastioiden käyttöä (kuva 
2A). Näin teho siirtyy keittoastiaan optimaalisesti. 

 

 

Kuva 2: Keittoastian yhteensopivuuden toteaminen ja keittoastioiden oikea käyttö 

Älä käytä keittoastioita joissa on karkea pohja, näin vältät keittotason naarmuttamista. On tärkeää valita keittoastian 
pohjan koko mahdollisimman samankokoiseksi kuin keittoalueen koko on (kuva 2B). Keittoastian pohjan ei tule 
ylittää keittoalueen reunaa laitetta käytettäessä.  



 

 

KÄYTTÖPANEELI 

 

KEITTOTASON KÄYTTÖ 
 
Keittotasoa käytetään painelemalla käyttöpaneelin kosketuspainikkeita sormella. Keittotaso vahvistaa tehdyt painal-
lukset äänisignaalilla.  

 

 

Kuva 3: Käyttöpaneeli 

A. Virtapainike On/Off 
B. Tehonsäätö ylöspäin sekä mm. ajastin 
C. Tehonsäätö alaspäin sekä mm. ajastin 
D. Lukitus 
E1-E4. Keittoalueen valinta 
F.  Keittoalueelle valitun tehotason näyttö (0-9 ja P ja jälkilämpö) 
G. Ajastinnäyttö 
H. Keittoalueen säätö aktiivinen 



 

 

KEITTOTASON KÄYTTÖ 

KEITTOTASON KÄYNNISTÄMINEN 
 
Paina ohjauspaneelin On-Off painiketta [A] käynnistääksesi keittotaso. Keittoalueiden näyttökentät syttyvät. Oh-
jauspaneeli pysyy nyt aktiivisena 20 sekuntia. Jos yhtäkään keittoalueista ei valita tämän ajan aikana, keittotaso 
sammuttaa itsensä. 
 
KEITTOALUEIDEN KÄYNNISTÄMINEN 
 
Käynnistääksesi keittoalueen, paina vastaavaa keittoalueen painiketta [E] ja säädä sen jälkeen haluttu tehotaso käyt-
tämällä [+] ja [-] painikkeita kymmenen sekunnin sisällä. Keittoalueen tehotaso voidaan asettaa kahdelletoista eri 
tehotasolle (0-9 ja P ja jälkilämpöasetus). Keittotasolle valittu tehotaso näytetään näytöllä. Painamalla [+] tehotaso 
nousee, ja painamalla [-] tehotaso laskee. Huomaa, että tehotaso pyörähtää maksimille P,  jos tehotason ollessa nolla 
painetaan [-] painiketta. 
 

KEITTOASTIAN HAVAITSEMINEN  
 
Jotta keittoalue kytkeytyy päälle, pitää keittoastian sijaita pyöreällä merkityllä keittoalueella ja lisäksi keittoastian 
alapinnan pitää olla minimissään tietyn kokoinen (kts. s 10). Kytkeytymiseen vaikuttaa keittoastian koon lisäksi 
myös sen materiaali. Tämän takia sinun pitäisi valita keittoalue aina sen mukaan, että se on mahdollisimman saman-
kokoinen kuin keittoastian pohja. 
 

Jos symboli    ilmestyy näytölle, se voi tarkoittaa seuraavaa: 
 

• keittoastia ei ole yhteensopiva induktiotekniikan kanssa 

• keittoastian pohjapinta-ala on pienempi kuin kyseiselle keittoalueelle on sallittu 

• keittoalueelle ei ole asetettu keittoastiaa. 
 

Lisätietoja löydät kappaleesta ”Ruoanlaitto induktiotekniikalla, s.10”. 

 

JÄLKILÄMMÖN OSOITUS  H 
 
Jos keittoalueen pintalämpötila on yli 50°C vielä sen jälkeen kun se on kytketty pois päältä, jälkilämmön osoitin-

symboli   H  näkyy näytössä kyseiselle keittoalueelle. Symboli sammuu, kun lämpötila laskee turvalliselle eli alle 

50 asteen alueelle. 
 
 
 

TEHOLÄMMITYSTOIMINTO (Power Boost)   P 
 
Normaalien tehotasojen 1-9 lisäksi liesitasossa on teholämmitystoiminto, joka voi olla päällä maksimissaan 10 mi-
nuuttia yhtä mittaa. Tämän ajan jälkeen liesitaso tiputtaa tehon automaattisesti tasolle 9.  Teholämmitystoiminto on 
kätevä, kun halutaan esimerkiksi lämmittää nopeasti suuri määrä nestettä. Litra vettä (lähtölämpötila +20C ) alkaa 
kiehua noin kolmessa minuutissa (isompi levy). 
 

Valitse tämä toiminto painamalla [+] painiketta kunnes tehotason 9 jälkeen tulee  P  näkyviin. 

 

LÄMPIMÄNÄPITOTOIMINTO    
 
Tällä toiminnolla saat asetettua keittoalueen 42°C lämpötilaan. Voit käyttää tätä esim. pitämään ruoan lämpimänä. 
 



 

 

KEITTOTASON KÄYTTÖ 

 
AJASTIN 
 
Tällä toiminnolla voit ajastaa keittoalueita sammumaan 1 – 99 minuutin kuluttua. Valitse ensin keittoalue painamalla 
kyseistä keittoaluevalintapainiketta [E] ja valitse sitten haluamasi tehotaso. Paina tämän jälkeen samanaikaisesti [+] ja 
[-] painikkeita. Äänimerkin kuultuasi nosta sormet ja aseta tämän jälkeen haluamasi aika kymmenen sekunnin aikana 
[+] ja [-] painikkeilla. Odota merkkiääntä kymmenisen sekuntia. Ajastimeen asetettu aika lähtee nyt juoksemaan alas-
päin, ja kun aika on kulunut loppuun, valittu keittotaso sammuu ja näytöllä vilkkuu <00> ja kuuluu merkkiääni. Paina 
mitä tahansa painiketta kuitataksesi hälytys. Jokaiselle keittoalueelle pystyy asettamaan ajan erikseen. 
 
Keskeyttääksesi ajastuksen, paina kyseistä keittoaluevalintapainiketta [E] ja sen jälkeen samanaikaisesti [+] ja [-] ja 
aseta ajastimen arvoksi <00> painamalla [-] painiketta. Odota merkkiääntä kymmenen sekuntia. Keittoalueen ledi 
lopettaa vilkkumisen. 
 
 
MUNA-AJASTIN/MUISTUTIN 
 
Tällä toiminnolla voit asettaa äänimuistuttimen, joka pysyy aktiivisena laitteen päältäkytkemisen jälkeenkin. Valitse 
tämä toiminto käynnistämällä ensin keittotaso ja paina sitten samanaikaisesti [+] ja [-] painikkeita. Ajastimen näyttö 
syttyy. Aseta haluamasi aika välille 1 – 99 minuuttia [+] ja [-] painikkeilla. Odota merkkiääntä kymmenen sekuntia. 
Asetettu aika näkyy näytöllä. Ajastin käynnistyy ja kun asetettu aika on kulunut loppuun, näytöllä näkyy vilkkuva 
<00> ja kuuluu merkkiääni. Paina mitä tahansa painiketta kuitataksesi hälytykset. 
 
Keskeyttääksesi ajastuksen, paina samanaikaisesti [+] ja [-] ja aseta ajastimen arvoksi <00> painamalla [-] painiketta. 
Odota merkkiääntä kymmenen sekuntia. Keittoalueen ledi lopettaa vilkkumisen. 
 
 

KÄYTTÖPANEELIN LUKITUS  
 
Käyttöpainikkeet voidaan lukita, jos halutaan estää asetusten muuttuminen vahingossa (lapset, siivoustoimenpiteet 
jne.) Valitaksesi tämän toiminnon, käynnistä ensin liesitaso ja paina sormella sitten lukkosymbolia vähintään kolme 
sekuntia.   

Näytölle ilmestyy .  Käyttöpaneelin painikkeet ovat nyt lukittuja on/off- ja lukkopainiketta lukuun ottamatta. 
Lukitus säilyy laitteen sammuttamisen jälkeenkin. Lukitus poistetaan painamalla lukkosymbolia vähintään kolme 
sekuntia, jolloin lukkosymboli sammuu. 

 

LAPSILUKKO L 
 
Tällä toiminnolla voit estää lapsia käynnistämästä keittotasoa vahingossa tai tarkoituksella. Lapsilukon saa aktivoitua 
vain, kun kaikki keittoalueet ovat pois päältä. Aktivoidaksesi lapsilukon käynnistä liesitaso ja paina sitten samanaikai-

sesti sekä E4 (kts. kuva 3) ja [-] painikkeita, nosta sormet ja paina vielä E4-painiketta. Näytölle syttyy L valinnan 

vahvistukseksi. Kun lapsilukko on aktivoitu, voit kytkeä keittotasosta virrat pois. Lapsilukko pysyy päällä, kun liesi-
taso käynnistetään uudemman kerran. 
 
Lapsilukon väliaikainen poistaminen 
 
Kytke keittotaso päälle. Paina sen jälkeen samanaikaisesti E4 (kts. kuva 3) ja [-] painikkeita. Lapsilukko poistuu, mut-
ta palaa takaisin liesitason uudelleenkäynnistämisen jälkeen. 
 
Lapsilukon pysyvä poistaminen 

Kytke keittotaso päälle.  Paina sen jälkeen samanaikaisesti E4 (kts. kuva 3) ja [-] painikkeita. Nosta sormet ja paina 
vielä [-] painiketta. Lapsilukko poistuu pysyvästi, eikä siis ole enää päällä liesitason uudelleenkäynnistämisen jälkeen. 



 

 

KEITTOTASON KÄYTTÖ 

KEITTOALUEIDEN SAMMUTTAMINEN 
 
Valitse haluamasi keittoalue ja säädä tehotaso takaisin nollaan painamalla [-] painiketta tarvittava määrä. 
 
 
TURVAKATKAISU 
 
Jokainen keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun yksikin keittoalue ylittää keittotason enimmäisajan 
valitulla tehotasolla, oheisen taulukon mukaisesti: 

 

 

 
 
 
 
PUHDISTUS JA YLLÄPITO 
 
Kun lopetat ruoanlaiton, puhdista keittotaso aina heti ruokajäämistä. Älä kuitenkaan puhdista keittotasoa silloin, kun 

se on vielä kuuma, vaan odota kunnes jälkilämmönosoitin H sammuu näytöltä.  Käytä puhdistukseen vain tähän 

tarkoitukseen valmistettuja puhdistusainetta. Älä missään tapauksessa käytä seuraavia puhdistusaineita ja -välineitä: 
 

• korkeapaine- tai höyrypesureita 

• aggressiivisia puhdistusaineita, kuten uuninpuhdistusaineita ja tahranpoistoaineita 

• astianpesukonepuhdistusaineita 

• astianpesuaineita 

• hankaavia puhdistusaineita. 
 
Huom! Älä koskaan käytä puhdistusainetta silloin, kun keittotaso on kuuma, koska tästä voi jäädä tahroja tason pin-
taan. Varmista myös, että kaikki puhdistusaineen jäämät on poistettu. 
 
 
Savo ei vastaa liesitasolle tapahtuneista vahingoista, jotka johtuvat tämän käyttöohjeen vastaisista toimista . 

Tehotaso Maksimipäälläoloaika ennen kuin poiskatkaisu 
tapahtuu (h) 

1 – 2 6 

3 - 4 5 

5 4 

6 – 7 – 8 - 9 1,5 



 

 

RUOANLAITTO INDUKTIOTEKNIIKALLA 

 
Keittoastian oikea asemointi: 
 

 
 
 



 

 

MITTAKUVA 

Kuva 3: Mittakuva , Savo Stone 1000 x 420 (vihreällä merkitty) 

Savo Stone -liesitason ulkomitat tehdään asiakkaan mittojen mukaisesti. Alla yksi esimerkkitoteutus. Induk-
tioelementtejä on kahta eri kokoa, 1000 x 420 ja 750 x 490mm. 



 

 

MITTAKUVA 

Kuva 4: Mittakuva , Savo Stone 750 x 429 



 

 

VIANETSINTÄ 

ONGELMA 
 
Keittotasoon ei tule sähköt tai se 
ei reagoi painalluksiin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liesitaso sammuu 
 
 
 

Jälkilämmön osoitin H ei tule 

päälle  
 
 
 
 
Käyttöpainikkeet kuumenevat 
 
 
 
Asetettu tehotaso vaihtelee kah-
den eri arvon välillä 
 

Lapsilukko L symboli tulee 

näkyviin 
 

 
 tulee näytölle 
 

 
 
 
 
 

E2 tulee näytölle 

 
 
 
 
 

E ja joku numero (muu kuin 2) 

tulee näytölle 

 

MAHDOLLINEN SYY 
 
1] Keittotasoon ei ole kytketty 
sähköjä tai ne on kytketty väärin 
2] Sulake on palanut 
3] Keittotason päälle kytkemises-
tä on kulunut yli 20 sekuntia 
4] Painoit kahta tai useampaa 
painiketta samanaikaisesti 
5] Käyttöpaneelin pinnalla on 
vettä tai rasvajälkiä 
 
 
 
Laitoit jotain on/off-painikkeen 
päälle 
 
 
Keittoalue ei ehtinyt vielä lämmi-
tä yli 50°C 
 
 
 
Keittoastia on liian suuri tai lai-
toit sen liian lähelle käyttöpainik-
keita 
 
 
Keittotason tehonhallinta on akti-
voitunut 
 
 
Lapsilukko on aktivoitu 
 
 
 
1] Keittoalueella ei ole keittoasti-
aa 
2] Keittoastia ei ole yhteensopiva 
induktiotekniikan kanssa 
3] Keittoastian pohjapinta-ala on 
liian pieni 
 
Induktiokelat ovat ylikuumenneet 
 
 
 
 
 
Laitteessa on vikaa  

TARKISTA TÄMÄ / TEE NÄIN 
 
1] Tarkista, että sähköt on kytketty  
2] Varmista, että palanut sulake oli 
toimimattomuuden syy. Jos vika tois-
tuu sulakkeen vaihdon jälkeen, ota 
yhteyttä sähköalan ammattilaiseen 
3] Käynnistä keittotaso uudestaan ja 
käytä painikkeita 20 sekunnin sisällä 
4] Kosketa vain yhtä painiketta kerral-
laan 
5] Puhdista käyttöpaneelin pinta 
 
 
Poista esine on/off-painikkeen päältä 
 
 
 
Jos keittoalue on yli 50°C,  ota yhteyt-
tä huoltoon 
 
 
 
Laita iso keittoastia kauemmaksi käyt-
töpainikkeista 
 
 
 
Katso s. 7 ”Keittotason käyttö” 
 
 
 
Katso s.8 ”Lapsilukko” 
 
 
 
1] Laita keittoastia keittoalueelle 
2] Käytä yhteensopivaa keittoastiaa 
3] Valitse oikeankokoinen keittoastia, 
katso s.10 
 
 
 
Anna keittotason jäähtyä kunnolla 
 
 
 
 
 
Irrota laitteesta sähköt (sulake auki) ja 
odota kymmenen sekunnin ajaksi ja 
kytke sähköt takaisin. Jos vika ei pois-
tunut, ota yhteyttä Savon asiakaspalve-
luun. 

Jos et saanut vikaa poistettua, ota yhteyttä Savon asiakaspalveluun. 



 

 

Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi. 



 

 

Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi. 
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Tämä laite on merkitty sähkö– ja elektroniikkalaiteromusta 
annetun Euroopan unionin direktiivin 2002/96/EY mukaisesti. 
Tämän tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa estämään 
mahdolliset kielteiset ympäristö– ja terveysvaikutukset, joita 
vääränlainen jätteenkäsittely voisi muutoin aiheuttaa. 
Tuotteeseen merkitty tunnus osoittaa, että tätä tuotetta ei saa 
käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan se tulee toimittaa sähkö– 
ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Tuote tulee hävittää 
paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Lisätietoja tämän 
tuotteen käsittelystä, keräämisestä ja kierrätyksestä saa kunnan 
ympäristöviranomaisilta, jätehuoltoyhtiöstä ja liikkeestä, josta 
tuote on ostettu. 

 
ASIAKASPALVELU 
 
Sähköposti:  info@savo.fi, huolto@savo.fi 
Valtuutetut huoltoliikkeet verkkosivustollamme:  www.savo.fi   
 
TAKUUEHDOT 
 
www.savo.fi 
 
MAAHANTUOJA 
 
Savo Design & Technic Oy - Muuntotie 1, 01510 VANTAA - Puh: 0207-181 450 - info@savo.fi  

LAITTEEN TUNNISTETIEDOT 
 
Keittotason tyyppikilpi löytyy laitteen alapinnalta. 

 
 


