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Brīdinājumi
BRĪDINĀJUMS! Ierīce un tās atklātās daļas 
lietošanas laikā stipri sakarst. Nepieskarieties 
sakarsušajām ierīces daļām. Bērni, kuri ir jaunāki par 
astoņiem gadiem, drīkst atrasties ierīces tuvumā tikai 
stingrā pieaugušo uzraudzībā. Ierīci drīkst lietot bērni, 
kuri ir sasnieguši astoņu gadu vecumu, bet personas 
ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām 
spējām un personas, kurām nav ierīces lietošanas 
pieredzes vai nepieciešamo zināšanu, - tikai tad, ja 
tās tiek uzraudzītas vai ir atbilstoši informētas par 
ierīces drošu lietošanu un iespējamajiem riskiem. 
Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Bērni nedrīkst bez 
uzraudzības tīrīt ierīci un veikt tās apkopi.

BRĪDINĀJUMS! Atstājot uz ieslēgtas plīts virsmas 
pannu ar taukiem vai eļļu, varat radīt ugunsgrēka 
risku. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ nemēģiniet dzēst uguni 
ar ūdeni, bet izslēdziet plīti un nosedziet liesmu ar 
vāku vai nedegošu pārsegu.

BRĪDINĀJUMS! Aizdegšanās risks: neglabājiet 
priekšmetus uz plīts virsmas.

Ierīci nedrīkst tīrīt ar tvaika vai augstspiediena 
tīrītājiem.

Pirms pārsega atvēršanas notīriet no tā visu 
šķidrumu. Ja gāzes degļi vai elektriskās sildvirsmas 
joprojām ir karstas, stikla pārsegu (ja tāds ir) nedrīkst 
aizvērt.

Iekārtu nav paredzēts lietot kopā ar ārējo taimeri vai 
atsevišķu tālvadības ierīci.

UZMANĪBU! Neatbilstošu plīts virsmas aizsargu 
lietošana var izraisīt nelaimes gadījumus.

Palīdzība
Paziņojums:
• tipa anomālija
• ierīces modelis (Mod.)
• sērijas numurs (S/N)
Šī informācija ir norādīta uz tehnisko datu plāksnītes, kas piestiprināta ierīcei 
un/vai tās iepakojumam.
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Ierīces apraksts
Vispārīga informācija
1. GATAVOŠANAS TRAUKU balsta režģis
2. GĀZES DEGĻI
3. GĀZES DEGĻU vadības slēdži
4. Aizdedzes GĀZES DEGĻIEM
5. DROŠĪBAS IERĪCES

• GĀZES DEGĻIEM ir dažādi izmēri un jauda. Gatavojot izvēlieties 
gatavošanas trauka diametram atbilstošāko degli.

• GĀZES DEGĻU vadības slēdži liesmas regulēšanai.
• GĀZES DEGĻA AIZDEDZE ļauj automātiski aizdedzināt īpašu degli.
• DROŠĪBAS IERĪCE aptur gāzes plūsmu, ja liesma tiek nejauši nodzēsta.
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Ierīkošana
! Pirms jūsu jaunās ierīces lietošanas sākuma lūdzam uzmanīgi izlasīt šo 
lietošanas instrukciju. Tā satur svarīgu informāciju par drošu ierīces lietošanu, 
uzstādīšanu un apkopi.

! Saglabājiet šo lietošanas instrukciju vēlākai izmantošanai. Nododiet šo 
lietošanas instrukciju iespējamajiem jaunajiem ierīces īpašniekiem.

! Pēc sildvirsmas izsaiņošanas pārbaudiet, vai tā transportēšanas laikā 
nav sabojāta. Ja rodas problēmas, sazinieties ar izplatītāju vai tuvāko 
pēcpārdošanas apkalpošanas dienestu.

! Uzglabājiet iepakojumu bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. 
Likvidējiet to saskaņā ar nošķirtas atkritumu savākšanas noteikumiem (skat. 
"Piesardzības pasākumi un ieteikumi").

! Ierīci drīkst uzstādīt vienīgi kvalificēts speciālists, un uzstādot jāievēro 
sniegtās uzstādīšanas instrukcijas. Nepareizas uzstādīšanas rezultātā var 
rasties kaitējums cilvēkiem un dzīvniekiem, kā arī īpašuma bojājumi.

! Pirms jebkādu uzstādīšanas darbu sākšanas ierīce ir jāatvieno no barošanas 
avota.

! Šī instrukcija ir spēkā tikai valstīs, kuru simboli redzami uz tehnisko datu 
plāksnītes (zem sildvirsmas).

• Pirms uzstādīšanas pārliecinieties, vai:
- Vietējie gāzes piegādes raksturlielumi (saturs un spiediens) ir saderīgi 

ar plīts virsmas iestatījumiem (skatiet nominālu plāksnīti un inžektora 
tabulu).

- Plīts virsmai blakus novietoto mēbeļu vai ierīču ārējās virsmas ir 
karstumizturīgas atbilstoši vietējiem noteikumiem.

- Šī ierīce nav savienota ar dūmu nosūkšanas ierīci. Tā ir jāuzstāda atbilstoši 
spēkā esošajiem uzstādīšanas noteikumiem. Īpaša uzmanība jāpievērš 
attiecīgajām prasībām pret ventilāciju.

- Degšanas produkti tiek izvadīti ārā, izmantojot īpašus pārsegus vai arī pie 
sienas un/vai loga uzstādītus elektrisko ventilatorus.

• Plīts intensīvas un ilgstošas lietošanas gadījumā nepieciešams nodrošināt 
papildu vēdināšanu, piemēram, jāatver logs vai jāizmanto efektīvāks 
paņēmiens, proti, jāpalielina mehāniskās gaisa piecgades sistēmas jauda, 
ja šāda sistēma jau ir uzstādīta.

Ierīces uzstādīšana
Ierīkojot plīts virsmu, ir jāievēro šādi piesardzības pasākumi:

       

750mm 

100mm

B B

50mm  

A

PIEZĪME: Ja atstatums starp sienas skapjiem “A” ir no 600 līdz 730 mm, 
augstumam “B” jābūt vismaz 530 mm. Ja atstatums starp sienas skapjiem 
“A” ir lielāks par sildvirsmas platumu, augstumam “B” ir jābūt vismaz 400 mm.
Ja virs sildvirsmas tiek uzstādīts velkmes pārsegs, pareiza attāluma 
noteikšanai skat. velkmes pārsega lietošanas instrukcijas.

• Šo izstrādājumu var iebūvēt 20 līdz 50 mm biezā darbvirsmā.
• Ja zem plīts virsmas nav cepeškrāsns, ievietojiet atdalītāja paneli, 

kura virsma ir vismaz vienāda ar darba virsmas atveri. Šis panelis, 
kuram ir pilnībā jānosedz atvērums, lai izvairītos no saskares ar plīts 
virsmas apakšējo daļu, jānovieto ne vairāk kā 150mm atstatumā 
zem darba virsmas augšpuses, bet nekādā gadījumā mazāk kā 20 
mm atstatumā no virsmas apakšas. Ja zem plīts virsmas ir plānots 
uzstādīt cepeškrāsni, tai ir jābūt Whirlpool ražojumam un aprīkotai ar 
dzesēšanas sistēmu. Ja zem plīts virsmas tiek uzstādīta cita zīmola 
cepeškrāsns, ražotājs neuzņemas nekādu atbildību.

• Pēc iztīrīt perimetra virsmu, piemēro komplektā blīvi pie plīts, kā parādīts 
attēlā.

Novietojiet plīti šajā darba virsmas atvēršanu veikts ievērojot izmēri ir norādīti 
instrukcijā.

PIEZĪME: barošanas kabelis ir jābūt pietiekami ilgi, lai varētu tās 
augšupejošu ieguvi.

Lai nodrošinātu plīti, izmantojiet kronšteinus (A), ja ar to. Fit kronšteinus uz 
Attiecīgo urbumiem bultiņas virzienā un nostipriniet tos ar tiem accordan no 
skrūves ar biezumu darba virsmas (sk šādiem skaitļiem).

Top 20 mm

 

Top 30-50 mm

Elektrības pieslēgums
! Šī darbība jāveic kvalificētam tehniskajam speciālistam.

Plīts virsmas, kas aprīkotas ar trīs polu enerģijas padevi, ir izstrādātas, lai 
darbotos ar maiņstrāvu un tādu spriegumu un frekvenci, kāda ir norādīta uz 
datu plāksnītes (tā atrodas ierīces apakšējā daļā).  

Zemējuma vadam kabelī ir zaļš un dzeltens 
apvalks. Ja ierīci uzstāda virs iebūvētas 
elektriskās krāsns, plīts virsmas uz krāsns 
elektrības pieslēgumiem ir jābūt atsevišķiem 
gan elektriskās drošības labad, gan tādēļ, lai 

būtu vienkāršāk izņemt krāsni. 

Elektrības vada pieslēgšana elektrotīklam
Uzstādiet standarta spraudni, kas atbilst uz datu plāksnītes norādītajai slodzei. 
Ierīce ir jāpieslēdz tieši elektrotīklam, starp ierīci un elektrotīklu ierīkojot 
vienpola slēdzi, kura minimālais attālums starp kontaktiem ir 3 mm.  Slēdzim 
jābūt piemērotam norādītajam strāvas stiprumam un jāatbilst spēkā esošajiem 
strāvas noteikumiem (slēdzis nedrīkst atvienot zemējuma vadu). Piegādes 
kabelis nedrīkst nonākt saskarē ar virsmām, kuru temperatūra ir augstāka 
par 50°C.

L

Zeme
(dzeltens/zaļš)

N
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! Uzstādītājam ir jāpārliecinās, ka ir nodrošināts pareizs elektrības pieslēgums, 
kas atbilst drošības noteikumiem.

Pirms elektropadeves pieslēgšanas pārbaudiet, vai:
• ierīce ir iezemēta un spraudnis atbilst normatīvo aktu prasībām;
• rozete atbilst ierīces maksimālajai jaudai, kas ir norādīta uz tehnisko datu 

plāksnītes;
• elektrotīkla spriegums ir tehnisko datu plāksnītē norādītajā diapazonā;
• rozete ir savietojama ar ierīces spraudni. Ja rozete nav savietojama ar 

spraudni, lūdziet pilnvarotam elektriķim to nomainīt. Nedrīkst izmantot 
pagarinātāju vai vairākas rozetes.

! Pēc ierīces ierīkošanas elektrības vadam un kontaktligzdai ir jābūt brīvi 
pieejamiem.

! Elektrības vadu nedrīkst saliekt vai saspiest.

! Elektrības vads regulāri jāpārbauda, un to drīkst nomainīt tikai pilnvarots 
elektriķis (skat. sadaļu "Palīdzība").

! Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies šo drošības noteikumu 
neievērošanas dēļ.

Gāzes pievienošana
! Šī darbība jāveic kvalificētam tehniskajam speciālistam.

Ierīce galvenajai gāzes padevei vai gāzes balonam ir jāpievieno saskaņā 
ar spēkā esošajiem valsts normatīvajiem aktiem. Pirms pievienošanas 
pārliecinieties, ka plīts ir saderīga ar gāzes padevi, kuru vēlaties izmantot. Ja 
tā nav, izpildiet instrukcijas, kuras norādītas sadaļā "Pielāgošana dažādiem 
gāzes veidiem".
Ja izmantojat sašķidrināto gāzi no balona, ierīkojiet spiediena regulatoru, kas 
atbilst spēkā esošajiem valsts normatīvajiem aktiem.

! Pārbaudiet, vai gāzes padeves spiediens atbilst vērtībām, kas norādītas 
1. tabulā ("Degļa un sprauslas specifikācija"). Tādējādi tiek garantēta droša 
un ilgstoša ierīces darbība, vienlaicīgi uzturot energoefektīvu patēriņu.

• Plīts virsmas savienojumam ar 
gāzes cauruļvadu tīklu vai gāzes 
cilindru jāizmanto stingra vara vai 
tērauda caurule ar piederumiem, 
kas atbilst vietējiem noteikumiem, 
vai vienlaidu virsmas nerūsējošā 
tērauda šļūtene,kas atbilst vietējiem noteikumiem. Paplāksni ievietojiet (B) 
līkuma savienojumā. Šļūtenes maksimālais garums ir 2m.

• TIKAI BEĻĢIJAI: Ierīces līkuma savienojums (A) ir jāaizstāj ar komplektā 
iekļauto (ja ir).

SVARĪGI: Izmantojot nerūsošā tērauda šļūteni, tā jāuzstāda tā, lai 
neaizskartu nevienu mēbeļu kustīgā daļa. Tā jāizvieto zonā, kurā nav 
šķēršļu un kurā to var pārbaudīt visā garumā.

• Pēc pievienošanas gāzes padevei ar ziepjūdeni pārbaudiet, vai nav 
noplūžu.Iededziet degļus un, lai pārbaudītu liesmas stabilitāti, pagrieziet 
pogas no maksimuma pozīcijas  uz minimuma pozīciju .

Pielāgošana dažādiem gāzes veidiem
! Šī darbība jāveic kvalificētam tehniskajam speciālistam.

Lai pielāgotu plīts virsmu dažādiem gāzes veidiem, kas nav parastais veids, 
kurš norādīts datu plāksnītē plīts virsmas apakšā vai uz iepakojuma, degļa 
sprauslas ir jānomaina šādi:
1. Noņemiet plīts virsmas režģus un izbīdiet degļus no to ligzdām.
2. Atskrūvēt sprauslas, izmantojot ligzdu atslēgu no atbilstoša izmēra, un 

aizstāt tos ar sprauslām jaunajam gāzes tipam (skat. 1. tabulu "Degļa un 
sprauslas raksturojums").

3. Salieciet detaļas atpakaļ, veicot procedūru apgrieztā secībā.
4. Kad procedūra ir pabeigta, nomainiet veco tehnisko datu uzlīmi ar jaunu, 

uz kuras norādīts jaunais gāzes veids. Uzlīme ir pieejama mūsu servisa 
centros.

• Degļu gaisa padeves regulēšana
nav nepieciešama.

• Degļu minimālās spraugas iestatīšana
Lai nodrošinātu pareizu minimālā iestatījuma regulējumu, noņemiet pogu un 
rīkojieties sekojoši: 

1. Noņemiet grozāmo slēdzi un grieziet 
regulēšanas skrūvi, kas atrodas krāna rēdzē 
vai blakus tai, līdz liesma ir maza, bet pastāvīga:
• pievelciet skrūvi, lai samazinātu liesmas 
augstumu (-);
• atskrūvējiet skrūvi, lai palielinātu liesmas 
augstumu (+).
Regulēšana jāveic, kad krāns ir vismazākā 

gāzes iestatījuma pozīcijā.
2. Kad ir noregulēta maza liesma, deglim degot, vairākas reizes ātri pagrieziet 

grozāmo slēdzi no minimālās uz maksimālo pozīciju. Liesma nedrīkst 
nodzist.

3. Dažām plītīm ir uzstādīta drošības ierīce (termoelements). Ja degļiem ir 
iestatīta maza liesma un plīts nestrādā, nedaudz palieliniet liesmu, griežot 
regulēšanas skrūvi.

4. Kad liesma ir noregulēta, nomainiet apvadu blīvējumu, izmantojot 
hermetizējošu smēri vai līdzīgu vielu.

! Ja plīts ir pievienota sašķidrinātas gāzes padevei, regulēšanas skrūve ir 
jāpievelk pēc iespējas ciešāk.

! Kad procedūra ir pabeigta, nomainiet veco tehnisko datu uzlīmi ar jaunu, uz 
kuras norādīts jaunais gāzes veids. Uzlīmes ir pieejamas mūsu servisa centros.

! Ja izmantotās gāzes spiediens ir citāds (vai mazliet atšķirīgs) nekā ieteicamais 
spiediens, lai nodrošinātu atbilstību spēkā esošajiem valsts normatīvajiem 
aktiem, ieplūdes cauruļvadam jāuzstāda piemērots spiediena regulators.

Elektrības 
pieslēgumi

DATU PLĀKSNĪTE

Skatīt datu plāksnīti

EKODIZAINS
Šī iekārta atbilst ES Regula Nr. 66/2014, kas ietver 
Direktīvu 2009/125/EK.
EN 30-2-1 standarts.
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DABASGĀZE
(Metāns)  17 20 25

 
G30

Daļējs ātrdarbīgums
Papildu

MW
G20

95Z
72X

138A

Degļa un sprauslas specifikācija

1. tabula

VEIDS 
IZMANTOJAMĀ 

GĀZE

VEIDS 
DEGĻA

SPRAUSLA NOMINĀLĀS 
SILTUMA 

JAUDA
kW

PATĒRIŅŠ 
NOMINAL

SAMAZINĀTS
SILTUMA 

JAUDA
kW

GĀZES SPIEDIENS
mbar

min.       rat.      max.

1.65
1.00
3.50

 KATEGORIJA  II2H3B/P

 Model konfigurācija
4 DEGĻI

Nominālās siltuma 
jauda (kW) 

Kopsumma 
patēriņš nominal 

G20 20 mbar                1MW - 2S -1A                             7.80                              743 l/h                                  9.52    

G30 30 mbar                1MW - 2S -1A                             7.80                              567 g/h                               30.94     

Veids izmantojamā 
gāze

ELEKTROAPGĀDES: 220-240V~   50/60Hz   0,6W

Air nepieciešams (m³) 
gāzes sadegšanas 1m³

G31 30 mbar                1MW - 2S -1A                             7.80                              557 g/h                               30.94     

157 l/h
95 l/h

333 l/h

0.40
0.40
1.65

SAŠĶIDRINĀTĀ 
NAFTAS GĀZE
(Butāns)   

Daļējs ātrdarbīgums
Papildu

MW

63
50
91

1.65
1.00
3.50

0.40
0.40
1.65

25        30         35

SAŠĶIDRINĀTĀ 
NAFTAS GĀZE
(Propāna)    G31

Daļējs ātrdarbīgums
Papildu

MW

63
50
91

1.65
1.00
3.50

118 g/h
71 g/h

250 g/h

120 g/h
73 g/h

254 g/h

0.40
0.40
1.65

25        30         35
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LV Ieslēgšana un lietošana
! Atbilstīgā gāzes degļa pozīcija ir norādīta uz katra slēdža.

Gāzes degļi
Izmantojot attiecīgo vadības slēdzi, katru degli var iestatīt vienā no turpmāk 
norādītajām pozīcijām:

● Izslēgts

 Maksimums
 Minimums

Lai aizdedzinātu degli, tā tuvumā turiet aizdedzinātu sērkociņu vai šķiltavas un 
tajā pašā laikā attiecīgo slēdzi piespiediet uz leju un grieziet pretēji pulksteņa 
rādītāja virzienam, lai iestatītu maksimumu.
Tā kā deglis ir aprīkots ar drošības ierīci, slēdzis ir jānospiež aptuveni uz 2-3 
sekundēm, lai automātiskā ierīce, kas uztur liesmu, uzsiltu.
Daži modeļi ir aprīkoti ar aizdedzināšanas pogu, kas iestrādāta vadības slēdzī. 
Ja tā ir, tad aizdedzes ierīce ir, bet atsevišķas pogas nav.
Lai aizdedzinātu degli, vienkārši nospiediet attiecīgo slēdzi līdz galam un tad 
pagrieziet pretēji pulksteņa rādītāja virzienam līdz pozīcijai "Maksimums", turot 
to nospiestu, līdz deglis aizdegas.

! Ja liesma nejauši izdziest, nogrieziet vadības slēdzi un pagaidiet vismaz 
vienu minūti, pirms mēģināt to iedegt atkal.

Lai izslēgtu degli, pagrieziet slēdzi pulksteņa rādītāja virzienā, līdz tas apstājas 
(kad tas ir nonācis pozīcijā “●”).

Praktiski degļu lietošanas ieteikumi
Lai nodrošinātu to, ka degļi darbojas efektīvi:
• Katram deglim izmantojiet atbilstoša izmēra gatavošanas traukus (skat. 

Tabulu), lai liesmas neizplatītos pāri trauka dibena malām;
• Vienmēr izmantojiet gatavošanas traukus ar līdzenu pamatni un vāku;
• Kad trauka saturs sasniedz vārīšanās temperatūru, nogrieziet regulatoru 

līdz minimumam.

Daļējs ātrdarbīgums (S)

Papildu (A)

Mini Wok (MW)

Ø Gatavošanas trauku diametrs (cm)

16 - 24

8 - 14

24 - 26

Deglis

Lai noteiktu degļa veidu, lūdzu, skatiet zīmējumus, kas iekļauti sadaļā "Degļu 
un sprauslu specifikācija".

• Lai iegūtu maksimālu stabilitāti, pannas balstiem jābūt pareizi noregulētiem 
un visas pannas jānovieto tā, lai to centrs atrastos tieši virs degļa.

• Pannas jānovieto uz statīva tā, lai to rokturi atrastos paralēli vienam atbalsta 
stienim. 

• Pannas rokturis jānovieto tā, lai tas neizvirzītos pāri degļu bloka priekšējai 
malai. 

Vismainīgākais aspekts attiecībā uz 
pannas stabilitāti bieži var būt pati panna 
(vai pannas novietojums lietošanas laikā). 
Labi līdzsvarota panna ar plakanu pamatni, 
kuras centrs atrodas tieši virs degļa un 
kuras rokturis salāgots ar vienu no atbalsta 
tapām, neapšaubāmi nodrošina vislielāko 

stabilitāti.

Piesardzības pasākumi un ieteikumi
! Šī ierīce ir projektēta un ražota saskaņā ar starptautiskajiem drošības 
standartiem. Drošības apsvērumu dēļ ir sniegti turpmāk minētie brīdinājumi, 
kas uzmanīgi jāizlasa.

Vispārīga drošības informācija
• Šī ir trešās klases iebūvēta ierīce.
• Lai nodrošinātu efektīvu darbību, gāzes ierīcei ir nepieciešama 

pastāvīga gaisa apmaiņa. Uzstādot plīts virsmu, ievērojiet 
instrukcijas, kas norādītas sadaļā ierīces "Novietošana".

• Šī instrukcija attiecas tikai uz tām valstīm, kas ir minētas 
rokasgrāmatā un ierīces sērijas numura plāksnītē.

• Ierīce ir paredzēta lietošanai iekštelpās mājsaimniecības, nevis 
komerciālām vai ražošanas vajadzībām.

• Ierīci nedrīkst uzstādīt ārpus telpām pat tad, ja plīts uzstādīšanas vieta ir 
nosegta. Pakļaut ierīci lietus un nokrišņu iedarbībai ir ļoti bīstami.

• Ierīcei nedrīkst pieskarties, ja ir basas kājas vai slapjas vai mitras rokas 
vai kājas.

• Ierīci drīkst lietot tikai pieaugušie un tikai ēdiena gatavošanas 
vajadzībām. Lietošanas laikā jāievēro šajā brošūrā izklāstītie 
norādījumi. Ierīces lietošana citiem mērķiem (piemēram, telpas 
apsildīšanai) nav atbilstoša un ir bīstama. Ražotājs neuzņemas 
atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas, neatļautas un 
nesaprātīgas ierīces lietošanas dēļ.

• Ventilācijas un siltuma izvadīšanas atveres nedrīkst nosegt.
• Vienmēr pārliecinieties, ka pēc ierīces lietošanas grozāmie slēdži ir pārslēgti 

pozīcijā “●”/“○”.
• Lai ierīci atvienotu no elektrotīkla, atvienojiet elektrības vada spraudni no 

kontaktrozetes. Atvienošanas laikā nedrīkst raut aiz elektrības vada.
• Nekad neveiciet nekādus tīrīšanas vai apkopes darbus, kamēr spraudnis 

nav atvienots no rozetes.
• Ja ierīce nedarbojas pareizi, nekādā gadījumā nemēģiniet to labot saviem 

spēkiem. Neprofesionālu personu veiktie remontdarbi var radīt traumu un 
turpmāku ierīces darbības traucējumu risku. Sazinieties ar servisa centru 
(skat. sadaļu "Palīdzība").

• Neizmantojiet nestabilus vai deformētus traukus.
• Ja gāzes degļi vai elektriskās sildvirsmas joprojām ir karstas, stikla pārsegu 

(ja tāds ir) nedrīkst aizvērt.
• Ierīci nedrīkst lietot personas (tostarp bērni) ar ierobežotām fiziskajām, 

maņu vai garīgajām spējām, kā arī personas bez ierīces lietošanas 
pieredzes vai nepieciešamajām zināšanām. Iepriekš minētās personas 
drīkst strādāt tikai citas personas uzraudzībā, kura uzņemas atbildību 
par viņu drošību, vai pirms ierīces izmantošanas tām jāsaņem norādījumi 
saistībā ierīces lietošanu.

• Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.
• Ierīci nav paredzēts lietot ar ārējo taimeri vai atsevišķu tālvadības 

ietaisi.

Ierīces utilizācija
• Utilizējot iepakojuma materiālu: ievērojiet vietējo tiesību aktu prasības, lai 

iepakojumu varētu atkārtoti pārstrādāt.
• Eiropas Direktīvā 2012/19/EU par elektrisko un elektronisko iekārtu 

atkritumiem (EEIA) ir noteikts, ka elektroniskās mājsaimniecības ierīces 
nedrīkst izmest parastajos nešķirotajos atkritumos. Vecās ierīces ir 
jāsavāc atsevišķi, lai optimizētu to materiālu atkārtotu izmantošanu 
un pārstrādi, un samazinātu ietekmi uz cilvēku veselību un vidi.  
Pārsvītrotā atkritumu konteinera simbols uz izstrādājuma atgādina par 
pienākumu neizmest ierīci atkritumos, bet gan nodot atsevišķi savākšanas 
punktā. 

 Lai uzzinātu informāciju par savu veco ierīču utilizāciju, patērētājiem ir 
jāsazinās ar vietējo pašvaldību vai mazumtirgotāju.
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Apkārtējās vides aizsardzība
• Gatavojiet savu ēdienu pannās vai katlos ar vākiem un izmantojiet pēc 

iespējas mazāk ūdens. Gatavošana bez vāka ievērojami palielinās 
enerģijas patēriņu.

• Izmantojiet tikai pilnīgi plakanus katlus un pannas.
• Ja gatavojat ēdienu, kura pagatavošanai nepieciešams ilgs laiks, ieteicams 

izmantot tvaika katlu, kurā ēdiens sagatavojas divreiz ātrāk, ietaupot 
trešdaļu enerģijas.

Tehniskā apkope un kopšana
Ierīces izslēgšana
Pirms sākat apkopes vai tīrīšanas darbus, ierīce ir jāatvieno no elektropadeves.

Plīts virsmas tīrīšana
•  Visas emaljētās un stikla daļas ir jātīra ar siltu ūdeni un neitrālu šķīdumu.
•  Nerūsējošā tērauda virsmas var būt notraipītas ar kaļķainu ūdeni, vai 

agresīvi mazgāšanas līdzekļi ir bijuši saskarē ar virsmu pārāk ilgi. Jebkuras 
pārtikas paliekas (ūdens, mērce, kafija, u.c.) jānoslauka, pirms tās izžūst.

•  Notīriet ar siltu ūdeni un neitrālu mazgāšanas līdzekli, tad noslaukiet 
ar mīkstu drānu vai zamšādu. Piedegušos netīrumus noņemiet ar 
specifiskiem tīrīšanas līdzekļiem nerūsējošā tērauda virsmām.

•  Nerūsējošo tēraudu tīriet tikai ar mīkstu drānu vai sūkli.
•  Nelietojiet abrazīvus vai kodīgus produktus, tīrīšanas līdzekļus uz hlora 

bāzes vai pannu tīrīšanas līdzekļus.
•  Neizmantojiet tvaika tīrīšanas ierīces.
•  Neizmantojiet ugunsnedrošus līdzekļus.
•  Neatstājiet uz plīts virsmas skābas vai sārmainas vielas, piemēram, etiķi, 

sinepes, sāli, cukuru vai citrona sulu.

Plīts virsmas daļu tīrīšana
•  Tīriet emaljētās un stikla daļas tikai ar mīkstu drāniņu vai sūkli.
•  Režģus, degļu vāciņus un degļus tīrīšanas nolūkos var noņemt.
•  Notīriet tos manuāli, izmantojot siltu ūdeni un neabrazīvu tīrīšanas līdzekli, 

noņemot visus pārtikas pārpalikumus un pārbaudot, vai neviena degļa 
atvere nav nosprostota.

•  Noskalojiet un nosusiniet.
•  Degļus un to vāciņus uzstādiet atpakaļ pareizi attiecīgajos korpusos.
•  Uzliekot atpakaļ režģus, pārliecinieties, vai pannu novietošanas zona ir 

salāgota ar degli.
•  Modeļiem ar elektriskās aizdedzes spraudņiem un drošības ierīci 

nepieciešama pamatīga spraudņa gala tīrīšana, lai nodrošinātu pareizu 
darbību. Bieži pārbaudiet šos elementus un pēc nepieciešamības notīriet 
ar mitru drānu. Piedegusī pārtika jānoņem ar zobu bakstāmā vai adatas 
palīdzību.

! Lai nesabojātu elektriskās aizdedzes ierīci, neizmantojiet to, kad degļi 
neatrodas savā korpusā.

Gāzes krāna tehniskā apkope
Laika gaitā krāniem var rasties aizsērējumi vai pagriešanas grūtības. Tādā 
gadījumā krāns ir jāmaina.

! Šī procedūra jāveic kvalificētam, ražotāja pilnvarotam tehniskajam 
darbiniekam.

Traucējumu novēršana
Var gadīties, ka ierīce darbojas nepareizi vai nedarbojas vispār. Pirms 
sazinieties ar servisa centru, pārbaudiet, vai nav iespējams to novērst. 
Vispirms pārbaudiet, vai nav pārtraukta gāzes un elektrības padeve, jo īpaši 
pārliecināties, vai ir atvērti gāzes vārsti.

Deglis neaizdegas vai ap degli nemaz neparādās liesmas.
Pārliecinieties vai:
• degļa gāzes padeves atveres nav aizsērējušas;
• visas degļa noņemamās daļas ir saliktas pareizi;
• ierīces tuvumā nav caurvēja.

Ja liesma izdziest modeļos, kas aprīkoti ar drošības ierīci.
Pārliecinieties vai:
• slēdzi piespiedāt līdz galam;
• slēdzi pietiekami ilgi turat nospiestu, lai aktivizētu drošības ierīci;
• vai gāzes atveres drošības ierīces tuvumā nav aizsērējušas.

Deglis izdziest, kad tiek noregulēts uz minimumu.
Pārliecinieties vai:
• gāzes atveres nav bloķētas;
• ierīces tuvumā nav caurvēja;
• minimuma iestatījums ir pareizs;

Gatavošanas trauks nav stabils.
Pārliecinieties vai:
• gatavošanas trauka dibens ir pilnīgi līdzens;
• gatavošanas trauks ir pareizi nostādīts degļa centrā;
• trauku balsta režģis ir novietots pareizi.
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