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1. Symbolien selitykset

Huomio! Tärkeä ohje, jolla varoitetaan henkilö- tai esinevahingoista.

Huomio! Tärkeä ohje, jolla varoitetaan sähköiskun vaarasta

Huomio! Tärkeä ohje, jolla varoitetaan vesivahingoista.

Huomautus, vinkki tai viittaus

Lisävaruste

Oikea asennus

Väärä asennus

Katkaisija päälle/pois

Sähkövalo
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• Qanto-keittiökaappi edustaa uusinta tekniikkaa ja on rakennet-
tu hyväksyttyjen turvallisuusteknisten säännösten mukaisesti. 
Tässä käyttöohjeessa esitettyjen turvaohjeiden laiminlyöminen 
voi kuitenkin aiheuttaa loukkaantumisia. Säilytä käyttöohje huo-
lellisesti myöhempää käyttöä varten. Jos Qanto luovutetaan 
eteenpäin, sen mukana on annettava myös käyttöohje.

• ”Huomio”-symbolilla merkittyjen ohjeiden laiminlyönti voi 
aiheuttaa merkittäviä vahinkoja.

• Qantoa asennettaessa ja käytettäessä on jätettävä riittävästi 
tilaa nostojärjestelmän käyttämiseen siten, ettei käyttäjälle tai 
lähellä oleville synny vaaraa. Ylös nostetun kaapin yläpuolelle 
ja molemmille sivuille on jätettävä vähintään 200 mm etäisyys 
muihin kaappeihin ja hyllyihin.

• Nostojärjestelmää saa käyttää vain, kun hyllyt ovat paikoil-
laan.

• Qantoa asennettaessa ja käytettäessä on huolehdittava, 
ettei kaappiin voi päästä vettä.

• Hyllyillä ei saa käyttää laitteita, jotka aiheuttavat liian korkei-
ta lämpötiloja (esim. leivänpaahdin), suuria määriä kosteutta 
(esim. vedenkeitin) tai suuria dynaamisia kuormituksia (esim. 
tehosekoitin).

• Laitteen käyttömekanismi ei saa ylikuormittua, joten on huo-
lehdittava, ettei hyllykohtainen kuormitus tai kokonaiskuormi-
tus ylity missään tapauksessa.

2. Turvallisuusohjeet
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• 8 vuotta täyttäneet lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, ais-
teihin liittyvät tai mentaaliset kyvyt ovat normaalia heikommat 
tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, saavat käyttää Qantoa, 
jos heitä valvotaan tai jos he ovat saaneet opastuksen Qanton 
turvallisesta käytöstä ja ymmärtävät siitä aiheutuvat vaarat.

• Mekanismia ei saa käyttää ihmisten nostamiseen. Älä istu 
äläkä seiso järjestelmän päällä käytön aikana.

• Lapset eivät saa leikkiä Qantolla.

• Lapset eivät saa puhdistaa eivätkä huoltaa laitetta ilman 
valvontaa.

• Liike alaspäin on mahdollinen vain, kun ylemmät hyllyt ovat 
paikoillaan. Hyllyjen liikuttaminen on mahdollista vain, kun pai-
nike on painettuna. Jos ylemmät hyllyt siirtyvät/kääntyvät alas 
laskemisen aikana, järjestelmä pysäyttää laskuliikkeen heti. 
Järjestelmä sallii tällöin vain nostoliikkeen.

• Nostojärjestelmän vieressä ei saa liekittää eikä myöskään 
friteerata ilman valvontaa, koska avoliekit voivat vahingoittaa 
hyllyjä ja nostojärjestelmää ja aiheuttaa tulipaloja.

• Jos Qanton verkkojohto vahingoittuu, on annettava valmista-
jan tai sen huoltopalvelun tai vastaavan ammattitaidon omaa-
van henkilön vaihtaa se vaarojen välttämiseksi.

• Qanton joissakin malleissa on pistorasia, jossa on oma verk-
koliitosjohto. Pistorasiaa voi käyttää vain, kun nostojärjestelmä 
on yläasennossa. Kun laite on kokoon ajettuna, pistorasiasta 
ei tule virtaa.
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4. Tekniset tiedot

3.1 Laitteen nimitys
 Keittiön säilytyskaapin nimitys on Qanto.

3.2 Käyttötarkoitus
 Qanto on suljettu säilytyskaappi, jossa voidaan nostaa ja laskea   
 hyllyjä nostojärjestelmän avulla.

3.3 Versiot
 Qanto sopii asennettavaksi vasemman- tai oikeanpuoleisena.
 Qanto on varustettu kahdella, lisävarusteena kolmella hyllyllä.
 Qanto on mallista riippuen varustettu pistorasialla / ilman pisto  
 rasiaa.
 Qanto on mallista riippuen varustettu LED-valolla / ilman LED-valoa.

Verkkoliitäntä 230 V / 50 Hz / 16 A

Maksimikuormitus hylly ylhäällä/keskellä kumpikin 10 kg
    alhaalla 15 kg

max. 10 kg

max. 10 kg

max. 15 kg
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3. Yleiset tiedot
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5. Asennus, Qanto

1x

1x

5x4x 1x ( 2x )

5.1 Yleiset asennusohjeet

Jokaisella, joka liittää Qanton verkkoon, asentaa sen tai käyttää sitä, 
on oltava tämä käyttöohje käytettävissään. Noudata ohjeita. Mainittujen 
ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa onnettomuuksia, joista seuraa vakavia 
henkilövahinkoja.

Jos tuote on silminnähden vahingoittunut, sitä ei saa asentaa.

Qantoa asennettaessa on huolehdittava, että nostojärjestelmällä on riittä-
västi liikkumatilaa. Ylös nostetun kaapin yläpuolelle ja molemmille sivuille 
on jätettävä vähintään 200 mm etäisyys muihin kaappeihin ja hyllyihin.

Qanton ja kaasuhellan välissä on oltava vähintään 300 mm etäisyys.

Qanton sähköliitokseen tulee päästä käsiksi (esim. kaksoispistorasia kaa-
pin alla jalustassa).

On huolehdittava, että johdot ovat vahingoittumattomia.

Ennen kuin Qanto liitetään sähköverkkoon, on tarkistettava, että ohjausyk-
sikön jännite on oikea.

Katkaise virta, jos ohjausyksiköstä kuuluu käytön aikana epätavallisia 
ääniä tai tuntuu hajua.

5.2 Toimitus



9

FI

+

Qanto_Id_A5_0000.50.65060_23032018-FI

6.1 Sähköliitos

Vertaa sähköverkon jännitettä tyyppikilvessä mainittuun tulojännitteeseen 
ennen sähkömekanismin liittämistä kodin sähköverkkoon. Verkkojännit-
teen ja sallitun tulojännitteen on oltava samat. Ellei näin ole, Qantoa ei saa 
liittää sähköverkkoon. Ota yhteys jälleenmyyjääsi.

Kun painiketta       PAINETAAN ja PIDE-
TÄÄN painettuna, mekanismi liikkuu ylös.        

6.2 Käyttöelementti

Qantoa käytettäessä on jätettävä riittävästi tilaa nostojärjestelmän käyttä-
miseen siten, ettei käyttäjälle tai lähellä oleville synny vaaraa.
Järjestelmä saa olla päällä enintään 6 minuuttia tunnin aikana tai enin-
tään 2 minuuttia jatkuvassa käytössä. Muutoin moottori, jarru ja nosto-
kara voivat ylikuumentua. Nostopylvään käyttöikä voi lyhentyä huomatta-
vasti, jos mainitut kytkentäajat ylitetään.

6. Käyttö, Qanto
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Kun painiketta        PAINETAAN ja PIDETÄÄN 
painettuna, mekanismi liikkuu ylös ja
PYSÄHTYY ääriasentoon.   

Kun painikkeet PÄÄSTETÄÄN, 
mekanismi PYSÄHTYY. STOP     

STOP     

Kun painiketta        PAINETAAN ja PIDETÄÄN 
painettuna, mekanismi liikkuu alas.        

+
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6.3 Turvakytkentä

Liike alaspäin on mahdollinen vain, kun ylemmät hyllyt ovat paikoillaan.

Hyllyjen liikuttaminen on mahdollista vain, kun painike on painettuna.

Jos ylemmät hyllyt siirtyvät/kääntyvät tai nousevat ylös laskuliikkeen aika-
na, järjestelmä pysäyttää liikkeen heti.
 
Järjestelmä sallii tällöin vain nostoliikkeen.

Kun painiketta      PAINETAAN ja PIDETÄÄN 
painettuna, mekanismi liikkuu alas.
ja PYSÄHTYY ääriasentoon.

STOP     
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6.4 LED-valaistus

Kaappi voidaan toimittaa huoltovapaalla LED-valaistuksella varustettuna.
Kun hylly vedetään ulos, LED-valaistus syttyy automaattisesti.
Kun hylly lasketaan alas, LED-valaistus sammuu automaattisesti. 
Häiriön sattuessa ota yhteys jälleenmyyjääsi tai
asiakaspalveluun.
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6.5 Keskihyllyn korkeussäätö 
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6.6 Hyllyjen korkeussäätö 
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6.7 Hyllyjen raon säätö 
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6.8 Käyttöönotto

Ennen käyttöönottoa on tarkistettava, että turvakytkinten kontakti toimii. 

Nostojärjestelmä otetaan käyttöön painamalla painiketta                  ja 
pitämällä painettuna. Sitä on painettava, kunnes mekanismi saavuttaa 
alemman ääriasentonsa. Painike on päästettävä 2–3 sekunnin ajaksi heti, 
kun mekanismi on saavuttanut alemman ääriasentonsa.

Sen jälkeen painiketta                   on painettava vielä 6–8 sekunnin ajan. 
Tämän jälkeen käyttöönotto on suoritettu. Käyttöönoton aikana hyllyt las-
keutuvat 5 mm ja nousevat taas takaisin.

ÄLÄ päästä painiketta                  käyttöönoton aikana.

Jos painike päästetään ennen kuin toiminto on valmis, käyttöönotto on 
keskeytettävä ja aloitettava uudelleen. Jos käyttöönotto keskeytyy, hyllyjen 
nostoliike ei ole mahdollinen.

Turvakytkinten kontaktien on toimittava käyttöönoton aikana. Jos käyt-
töönottoa ei voida saattaa loppuun, on poistettava ylin hylly ja painettava 
molempia turvakytkimiä käsin käyttöönottotoiminnon aikana.
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7. Huolto ja hoito

tuotenro: 5602.11 tuotenro: 5603.11

8. Takuu ja lakisääteinen vastuu

Katkaise Qanton virransaanti aina ennen puhdistusta vetämällä pistoke 
pistorasiasta tai kytkemällä virta pois pistorasiasta. 
Poista Qantosta säännöllisesti lika ja pöly ja varmista, ettei siinä ole vauri-
oita eikä halkeamia.
Puhdista miedolla yleispuhdistusaineella ja pehmeällä liinalla. Huuhtele 
puhtaaseen veteen kostutetulla liinalla ja kuivaa huolellisesti. Erityisen pint-
tyneisiin tahroihin voidaan käyttää laimentamatonta yleispuhdistusainetta 
tai lasinpuhdistusainetta. Älä käytä voimakkaasti emäksisiä tai happamia 
puhdistusaineita.

8.1 Takuu

Jälleenmyyjä myöntää sinulle kahden vuoden takuun sopimuksen
solmimisesta lukien, ellei toisin mainita.
Takuu kattaa kahden vuoden ajan kaikki materiaali- ja valmistusvirheet.
Takuu ei koske normaalista kulumisesta tai epäasianmukaisesta käytöstä 
johtuvia vaurioita.
Tämä ei rajoita lakisääteistä vastuuta.
Takuutapauksissa ota yhteys jälleenmyyjääsi.

8.2 Varaosat

Voit hankkia jälleenmyyjältäsi seuraavat varaosat:
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8.3 Korjaus

Qanton korjauksia saavat suorittaa vain valtuutetut korjaamot tai huol-
tohenkilökunta, koska niissä on käytettävä erikoistyökaluja. Ota yhteys 
jälleenmyyjääsi.

Jos Qanton osia avataan, siitä saattaa seurata virhetoimintoja. Kaikki 
takuuvaatimukset raukeavat.

9.1 LED-valaistuksen vaihto

9. Purku/asennus

     Ennen purkua ja asennettaessa

 • poista hyllyiltä kaikki paino
 • Katkaise Qanton virransaanti ennen jokaista korjausta
    vetämällä pistoke pistorasiasta tai kytkemällä virta pois pistorasiasta.   
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10. Kierrätys/jätehuolto

Motorisoitujen järjestelmien kierrätys- ja jätehuoltomahdollisuudet ovat eri maissa erilaisia. Kysy 
asiasta vastaavalta viranomaiselta tai jälleenmyyjältäsi.

Suosittelemme, että tuotteemme puretaan mahdollisimman moniin osiin jätehuoltoa ja uudelleen-
käyttöä varten.

runko   puuta   sekajäte
tukijalat   muovijalat  muovinkeräys
hyllyt      muovinkeräys
LED      sähkö- ja elektroniikkaromu

pistorasia   muovikotelo  muovinkeräys
   johdot   sähkö- ja elektroniikkaromu
      metallinkeräys

pylväät/   karat ja moottori  metallinkeräys
käyttömekanismi  muovikotelo  muovinkeräys
   johdot   sähkö- ja elektroniikkaromu
   piirilevy   sähkö- ja elektroniikkaromu

ohjausyksikkö  piirilevy   sähkö- ja elektroniikkaromu
   muovikotelo  muovinkeräys
   johdot   sähkö- ja elektroniikkaromu
   muuntaja   metallinkeräys

käyttöelementti  muovikotelo  muovinkeräys
   johdot   sähkö- ja elektroniikkaromu
    piirilevy   sähkö- ja elektroniikkaromu
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11. Häiriöiden korjaus 

Nostojärjestelmä ei toimi
• Nostojärjestelmä ei liiku alaspäin.  ► Tarkista turvakytkinten asetus asennusohjeen   
          mukaisesti.
• Hyllyt eivät ole oikein paikoillaan  ► Tarkista hyllyjen tila
• Virtaa ei tule    ► Tarkista virtapistokkeet
• Sulake on lauennut.   ► Tarkista sulake
• Käyttöelementti ei reagoi   ► Puhdista käyttöelementti
• Käyttöelementti on epäkunnossa  ► Jälleenmyyjä tai asiakaspalvelu                                                                                                                                                   
• Nostojärjestelmä on epäkunnossa  ► Jälleenmyyjä tai asiakaspalvelu    
     

Valaistus ei toimi
• Virtaa ei tule    ► Tarkista virtapistokkeet
• Sulake on lauennut   ► Tarkista sulake
• Johtoliitokset ovat löysiä   ► Tarkista johtoliitokset
• Valonlähde ei toimi   ► Jälleenmyyjä tai asiakaspalvelu    
     

Pistorasia ei toimi
• Ei virransaantia.    ► Tarkista verkkopistoke
• Sulake on lauennut   ► Tarkista sulake
• Johtoliitokset ovat löysiä   ► Tarkista johtoliitokset
• Pistorasia on epäkunnossa   ► Jälleenmyyjä tai asiakaspalvelu    
      

Käyttöelementti ei toimi
• Käyttöelementti ei reagoi   ► Puhdista käyttöelementti
• Virtaa ei tule    ► Tarkista virtapistokkeet
• Sulake on lauennut   ► Tarkista sulake
• Johtoliitokset ovat löysiä   ► Tarkista johtoliitokset
• Käyttöelementti on epäkunnossa  ► Jälleenmyyjä tai asiakaspalvelu   
         

Epätavallisia ääniä tai hajuja  ► pysäytä nostotoiminto
     ► Irrota verkkopistoke
     ► Jälleenmyyjä tai asiakaspalvelu    
         



21

FI

Qanto_Id_A5_0000.50.65060_23032018-FI

12. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
 

Yritys:     Ninkaplast GmbH
     Benzstraße 11
     D-32108 Bad Salzuflen

Teknisistä asiakirjoista vastaava henkilö:  Axel Uffmann
     Ninkaplast GmbH
     Benzstraße 11
     D-32108 Bad Salzuflen

Nimitys:     Moottoroidulla nostimella varustettu keittiön  
     säilytyskaappi

Tuotteet/mallit    Qanto

Malli/toiminta:    Qanto on suljettu keittiön säilytyskaappi,
     Jonka hyllyjä voidaan nostaa ja laskea nostolait-
teen avulla.

Asiaa koskevat EY-määräykset/
konedirektiivi:    konedirektiivi 2006/42/EY
     pienjännitedirektiivi 2014/35/EU

Mahd. muut asiaa koskevat EY-direktiivit: Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva 
direktiivi 2014/30/EU 

Sovellettavat standardit:   DIN EN 14749; DIN 68930; DIN EN 60335

Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus ei ole voimassa, jos laitteeseen tehdään rakenteellisia 
muutoksia, jotka vaikuttavat käyttöohjeessa ilmoitettuihin teknisiin tietoihin ja käyttötarkoituksen 
mukaiseen käyttöön, ts. muuttavat tuotetta olennaisesti!

Vahvistamme, että edellä mainittu tuote on mainittujen direktiivien ja standardien
mukainen.

Bad Salzuflen, 29.11.2017

    
    Klaus Henning Wulf   Axel Uffmann  
   



22

FI

Qanto_Id_A5_0000.50.65060_23032018-FI

Muistiinpanoja
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Muistiinpanoja



Annamme mielellämme lisätietoja.

Palvelunumero:

+49 (0) 5222 / 949494
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