Instrukcija
PE29 C

BENDRA INFORMACIJA
Prieš pradėdami naudotis, atidžiai perskaitykite šią instrukciją.
Šis prietaisas yra skirtas naudojimui buityje bei turi būti įmontuotas į stalviršį.
PASTABA: stalviršio bei kitų baldų, esančių šalia kaitlentės, medžiagos turi būti atsparios ne mažesnei
negu 85°C temperatūrai. Ši temperatūra orientacinė ir gali kisti priklausomai nuo to, kokios stalviršio
medžiagų techninės charakteristikos.
Visus montavimo darbus gali atlikti tik kvalifikuoti specialistai, laikydamiesi galiojančių taisyklių.

SAUGOS NURODYMAI
1) Šiuo prietaisu negali naudotis asmenys (įskaitant vaikus), turintys fizinių, sensorinių ar protinių sutrikimų
arba patirties ir žinių trūkumą, išskyrus tokius atvejus, kai jie yra prižiūrimi ir instruktuojami kitų asmenų.
2) DĖMESIO: jei paviršius įtrūko, nedelsiant išjunkite prietaisą iš elektros tinklo, kad išvengtumėte elektros
smūgio.
3) DĖMESIO: nevalykite prietaiso gariniais valymo prietaisais.
4) Nenaudokite abrazyvinių valymo medžiagų, nes galite subraižyti paviršių.
5) Gaminimo indo dugnas turi būti lygus, neišgaubtas. Indus visada pakelkite – nestumkite jų, nes galite
subraižyti paviršių.
6) Niekada nedėkite metalinių daiktų, pvz. peilių, šakučių, šaukštų arba dangčių ant kaitlentės paviršiaus, nes
jie gali įkaisti.
7) Šis prietaisas nepritaikytas naudojimui su išoriniu laikmačiu ar nuotolinio valdymo sistema.
8) Nepalikite jokių daiktų ant veikiančios kaitlentės, nes galite sukelti gaisrą.
9) ĮSPĖJIMAS: Gamindami nepalikite veikiančios kaitlentės be priežiūros.
10) DĖMESIO: Niekada nepalikite be priežiūros įkaitusių riebalų ar aliejaus, nes galite sukelti gaisrą.
11) Jei elektros laidas pažeistas, kvieskite kvalifikuotą specialistą arba aptarnavimo centro atstovą, kad
pakeistų jį.
12) Šiuo įrenginiu gali naudotis vaikai nuo 8 metų amžiaus, asmenys, turintys fizinių, sensorinių ar protinių
sutrikimų arba nepatyrę vartotojai tik tuomet, kai yra tinkamai prižiūrimi arba mokomi, kaip saugiai
naudotis įrenginiu ir gerai žino visas su juo susijusias rizikas. Neleiskite vaikams žaisti su gartraukiu.
Vaikai be priežiūros negali naudotis bei valyti prietaiso.
13) DĖMESIO: Prietaisas ir jo dalys įkaista naudojimo metu.
14) Nelieskite kaitinimo elementų.
15) Vaikai, kuriems mažiau negu 8 metai, negali naudotis šiuo prietaisu, išskyrus tuos atvejus, kai yra visą
laiką prižiūrimi.
16) DĖMESIO: Išsilieję ant kaitvietės aliejus ar riebalai gali sukelti gaisrą.
17) Niekada negesinkite gaisro vandeniu. Išjunkite kaitlentę ir liepsną užgesinkite dangčiu ar ugniai atspariu
užklotu.
Po montavimo prietaiso laidas neturi būti paliktas lengvai prieinamoje vietoje.

PASTABA: Šis prietaisą montuoti gali tik kvalifikuotas specialistas, griežtai laikantis gamintojo
instrukcijų.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
1. Norėdami įjungti kaitlentę, palieskite ON/OFF ir palaikykite 3 s. Pasigirs garsinis signalas ir įsižiebs
gretimas ekranas. Pasirinkite kaitvietę. Jei per 10 s nepasirinksite, kaitlentė automatiškai išsijungs.
2. Pasirinktos zonos kaitinimo lygį reguliuokite liesdami + or – . 1 – minimalus kaitinimo lygis, 9 –
maksimalus. Kiekvieno veiksmo metu pasigirs garsinis signalas.
3. Jei norite išjungti pasirinktą kaitlentę, palieskite – jutiklį, LED simbolis išsijungs. Liesdami ON/OFF
jūs išjungsite bet kurią kaitvietę.
4. Po išjungimo, kurį laiką švies H ženklas, rodydamas, kad kaitvietė dar nėra visiškai atvėsusi. Jis
išsijungs, kai kaitvietės temperatūra nukris žemiau 50℃.
ĮSPĖJIMAI
• Nenaudokite stiklo keramikos kaitlentės paviršiaus kaip grotelių.
• Nepalikite kaitlentės be gaminimo indo ar su tuščiu gaminimo indu.
• Atsiminkite, kad vėsdama kaitlentė kurį laiką sulaiko šilumą.
• Ruošdami maisto produktus su dideliu cukraus kiekiu ir jiems išsiliejus ant paviršiaus, jie turi
būti nedelsiant pašalinti, kad nebūtų pažeistas keramikos paviršius.
NAUDINGI PATARIMAI
• Pasirinkite gaminimo indą, kurio skersmuo yra ne mažesnis negu
• Gaminimo indo dugnas turi būti plokščias.
• Gaminkite uždengtuose dangčiais induose.
• Sumažinkite kaitinimo lygį, kai puodas užverda.

kaitvietės.

PRIETAISO VALYMAS
Prieš valyma leiskite prietaisui atvėsti.
Nenaudokite kietų, abrazyvinių medžiagų, nes galite sugadinti paviršių.
Paprastai pakanka nuvalyti minkšta drėgna šluoste, suvilgyta neutraliu plovikliu ir nušluostyti sausa.
Stiklo emalė arba nerūdijančio plieno dalys - naudokite tik tokio tipo medžiagoms rekomenduojamą
valiklį - venkite produktų, kurių pagrindas yra chloridas (pvz., baliklio).
Stiklo keramikos paviršiai – jei išsiliejęs maistas pridega, nuvalykite jį stiklo keramikos valikliu arba
grandikliu.
Nesubraižykite ir nesugadinkite stiklo paviršiaus, nes tai gali sukelti pavojų.

ĮRENGIMO INSTRUKCIJOS
Šį prietaisą pagal ES saugumo standartus ir reikalavimus gali montuoti tik kvalifikuotas specialistas.
PRIETAISO ĮRENGIMAS
Atstumas tarp kaitlentės ir kitų paviršių:
- 650mm tarp kaitlentės ir bet kurio paviršiaus, esančio virš jo.
- 50mm atstumas aplink prietaisą.
Bet kuris šalia prietaiso esantis paviršius turi būti atsparus temperatūros padidėjimui mažiausiai iki
85°C.

MONTAVIMAS
1
2
3

Išpjaukite angą pagal žemiau lentelėje pateiktus išmatavimus.
Kaitlentės kraštus padenkite sandarinimo priemone.
Jei sandariklis yra juosta, iš abiejų pusių nuimkite apsauginę dangą.
PASTABA: nenaudokite silikoninio sandariklio, nes jis gali sugadinti stalviršio paviršių.
4 Įstatykite prietaisą į angą ir užfiksuokite jį varžtais ir gnybtais, tolygiai priverždami varžtus. (žr. 3
pav).
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ELEKTROS PRIJUNGIMAS
Prietaisą montuoti gali tik kvalifikuotas specialistas.
Prieš prijungdami prietaisą įsitikinkite, kad elektros duomenys, nurodyti techninių duomenų lentelėje,
atitinka duomenis jūsų elektros tinkle.
ĮSPĖJIMAS – ŠIS PRIETAISAS TURI BŪTI ĮŽEMINTAS
Priklausomai nuo elektros šaltinio įrengimo, prijungimui reikės 16Amp arba 30Amp apsaugoto
maitinimo šaltinio, naudojant dvipolį jungiklį, tarp kurio kontaktų yra ne mažesnis negu 3mm pločio
tarpelis (išsamią informaciją žr. Techniniai duomenys).
Laidas neturi liestis su įkaitusiomis prietaiso detalėmis.
Dvipolis jungiklis turi būti lenvai pasiekiamoje vietoje.
PASTABA
Prietaiso negalima jungti prie maitinimo tinklo, naudojant 13A kištuką ir lizdą.

TECHNINIAI DUOMENYS
Elektros pajungimas
Nominali įtampa: 230V ac 50Hz
Prijungimas prie maitinimo šaltinio: dvipolis izoliatorius su 3 mm tarpeliu tarp kontaktų.
MAITINIMO ĮVADAS IR APSAUGOS LAIPSNIS
Modelis
PE29 C

Maks.
kW
3.0

Min saugiklio
Apsaugos laipsnis
13A

Prijungimo prie maitinimo šaltinio kabelis: 3 x 2.5mm2 Tipas H05 RR-F <HAR> žymėjimas
PASTABA:
Išsamią kabelio prijungimo schemą rasite ant prietaiso pagrindinės plokštės.

PE 29 C

RH640T-1 RH640T-2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

RH640TA

RH640TB

Įjungimas/išjungimas
Kaitvietės pasirinkimas
Kaitinimo lygio indikatorius
Didinimo jutiklis
Mažinimo jutiklis
Išsiplečiančios zonos pasirinkimas
Laikmatis
Laikmačio ekranas
Užraktas nuo vaikų

RH740T-2 RH940T-2

10. Išsiplečiančios zonos indikatorius
11. Laikmačio indikatorius skirtingoms kaitvietėms
12. Užrakto nuo vaikų indikatorius
13. Dešimtainių skaičių simbolis
Elektros schemos

Šis prietaisas atitinka Europos direktyvos EC/2002/96, elektros ir elektroninės įrangos utilizavimo (WEEE) reikalavimus.
Jei tinkamai utilizuosite prietaisą, užkirsite kelią neigiamam aplinkos poveikiui ir žmonių sveikatai.
Simbolis ant produkto arba jo pakuotės rodo, kad šis prietaisas neturėtų būti išmetamas kartu su buitinėmis atliekomis. Jis
turi būti pristatytas į elektros ir elektronikos prietaisų surinkimo centrą perdirbimui.
Šalindami atliekas, laikykitės galiojančių nurodymų. Dėl išsamesnės informacijos apie šio prietaiso utilizavimą ir
perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų surinkimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje šį prietaisą
pirkote.

