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Įmontuojamos keraminės kaitlentės

instrukcija
KVB-6462

įspėjimas
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) Niekada nedėkite metalinių daiktų, pvz. peilių, šakučių, šaukštų arba dangčių ant
kaitlentės paviršiaus, nes jie gali įkaisti.
5) Šis prietaisas nepritaikytas naudojimui su išoriniu laikmačiu ar nuotolinio valdymo
sistema.
6) Nepalikite jokių daiktų ant veikiančios kaitlentės, nes galite sukelti gaisrą.
7) ĮSPĖJIMAS: Gamindami nepalikite veikiančios kaitlentės be priežiūros.
8) DĖMESIO: Niekada nepalikite be priežiūros įkaitusių riebalų ar aliejaus, nes galite
sukelti gaisrą.
9) Jei elektros laidas pažeistas, kvieskite kvalifikuotą specialistą arba aptarnavimo
centro atstovą, kad pakeistų jį.
10) 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.
11) DĖMESIO: Prietaisas ir jo dalys įkaista naudojimo metu.
12) Nelieskite kaitinimo elementų.
13) Vaikai, kuriems mažiau negu 8 metai, negali naudotis šiuo prietaisu, išskyrus tuos
atvejus, kai yra visą laiką prižiūrimi.
14) DĖMESIO: Išsilieję ant kaitvietės aliejus ar riebalai gali sukelti gaisrą.
15) Niekada negesinkite gaisro vandeniu. Išjunkite kaitlentę ir liepsną užgesinkite dangčiu
ar ugniai atspariu užklotu.
16) Po montavimo prietaiso laidas neturi būti paliktas lengvai prieinamoje vietoje.
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Saugumo įspėjimai
Jūsų saugumas mums svarbus. Prieš naudodami viryklę, perskaitykite šią informaciją.
Montavimas
Elektros smūgio pavojus
• Prieš atlikdami bet kokius darbus ar techninę priežiūrą, atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.
• Prijungimas prie geros įžeminimo sistemos yra būtinas ir privalomas.
• Buitinių laidų sistemą gali keisti tik kvalifikuotas elektrikas.
• Nesilaikant šio patarimo, gali gauti elektros šoką ir gali ištikti pavojus jūsų gyvybei.
įsipjovimo pavojus
• atsargiai –plokštės kraštai yra aštrūs.
• Svarbios saugos instrukcijos
• Prieš instaliuodami ar naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.
• Neturi būti jokių degių medžiagų ar produktų
bet kuriuo metu uždėkite ant šio prietaiso paviršiaus.
• Pateikite šią informaciją asmeniui, atsakingam už prietaiso įrengimą, nes tai gali padėti išvengti
montavimo klaidų.
• Kad išvengtumėte pavojaus, šį prietaisą reikia sumontuoti pagal šias montavimo instrukcijas.
• Šį prietaisą tinkamai sumontuoti ir įžeminti gali tik kvalifikuotas asmuo.
• Šis prietaisas turi būti prijungtas prie elektros tinklo atskiru jungikliu, kuris užtikrina visišką atjungimą nuo
maitinimo šaltinio.
• Jei netinkamai sumontuosite prietaisą, garantija negalioja.

Eksploatavimas ir priežiūra
Elektros smūgio pavojus
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• Negalima gaminti ant sudužusios ar įskilusios
kaitlentės. Jei kaitlentės paviršius sudužęs ar įtrūkęs,
nedelsdami išjunkite prietaisą iš maitinimo tinklo (sienos
jungikliu) ir susisiekite su kvalifikuotu meistru.
• Prieš valydami ar atlikdami prižiūros darbus, išjunkite
viryklę prie sienos.
• Nesilaikant šio patarimo, gali įvykti elektros smūgis
arba mirtis.
Pavojus sveikatai
• Šis prietaisas atitinka elektromagnetinės saugos
standartus.
Karšto paviršiaus pavojus
• Naudojimo metu prieinamos šio prietaiso dalys bus
pakankamai įkaitusios, kad sukeltų nudegimus.
• Neleiskite savo kūnui, drabužiams ar kitiems daiktams,
išskyrus tinkamus indus, liestis su keraminiu stiklu, kol
paviršius yra karštas.
• Ant viryklės paviršiaus negalima dėti metalinių daiktų,
tokių kaip peiliai, šakutės, šaukštai ir dangteliai, nes jie
gali įkaisti.
• Laikykite vaikus atokiau.
• Keptuvių rankenos gali būti karštos. Patikrinkite puodo
rankenas.
• Nesilaikant šio patarimo, galite nudegti.
Įsipjovimo pavojus
• jei nebūsite atsargūs, galite susižeisti arba supjaustyti.
Svarbios saugos instrukcijos
• Niekada nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jį
naudojate, nes perkaitę riebalai gali generuoti dūmus ir
riebius išsiliejimus
gali užsidegti.
• Niekada nenaudokite prietaiso kaip darbo stalo ar
sandėliavimo paviršiaus.
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• Niekada nepalikite ant prietaiso jokių daiktų ar indų.
• Niekada nenaudokite prietaiso kambario šildymui.
• Po naudojimo visada išjunkite kaivietes ir kaitlentę kaip aprašyta šiame vadove (t. y. naudojant jutiklinius
valdiklius).
• Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu, sėdėti, stovėti ar lipti ant jo.
• Nelaikykite vaikams įdomių daiktų spintelėse virš prietaiso. Vaikai, lipantys ant viryklės
gali būti sunkiai susižeisti.
• Nepalikite vaikų vienų ar be priežiūros toje vietoje, kur prietaisas naudojamas.
• vaikai ar neįgalieji gali naudotis prietaisu tik prižiūrint už juos atsakingam kompetetingam asmeniui;
tokiu būdu nekeliant pavojaus sau ar aplinkai.
• Netaisykite ir nekeiskite jokios prietaiso dalies patys, techninės priežiūros darbus turėtų atlikti tik
kvalifikuotas specialistas.
• Nenaudokite garų ploviklio viryklės valymui.
• Nedėkite ir nemeskite sunkių daiktų ant viryklės.
• Nestovėkite ant viryklės.
• Nenaudokite keptuvių su nelygiais kraštais ir netempkite indų per indukcinio stiklo paviršių, nes tai gali
subraižyti stiklą.
• Nenaudokite viryklės ar kitų stiprių abrazyvinių valymo priemonių, nes jos gali subraižyti keraminį stiklą.
• Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas ar panašiai
kvalifikuoti asmenys, kad išvengtumėte pavojaus.
• Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje
ir panašios paskirties, tokios kaip: - personalo virtuvės zonos parduotuvėse, biuruose ir kitoje darbo
aplinkoje; naudojant pramoniniu būdu- maitinimo įstaigose, prietaisui garantija negalioja.
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• ĮSPĖJIMAS: kaitlentė naudojimo metu tampa karšta.
Nelieskite jokiu būdu kaitviečių.
Jaunesni nei 8 metų vaikai laikomi saugiu atstumu,
nebent jie būtų nuolat prižiūrimi.
• Šiuo prietaisu gali naudotis neįgalūs asmenys,senjorai
, jei jiems prižiūrimi kompetetingų asmenų ir moka
saugiai naudotis prietaisu ir supranta su tuo susijusius
pavojus .
• Vaikai negali žaisti su prietaisu.
• ĮSPĖJIMAS: Maisto gaminimas be priežiūros ant
kaitlentės kepant su riebalais ar aliejumi gali būti
pavojingas ir sukelti gaisrą. NIEKADA nebandykite
užgesinti gaisro vandeniu, pirmiausia išjunkite prietaisą
ir tada uždenkite liepsną, pvz.
dangčiu arba
priešgaisrine antklode.
• ĮSPĖJIMAS: Gaisro pavojus: nelaikykite daiktų ant
virimo paviršių.
• Įspėjimas: Jei paviršius įtrūkęs, išjunkite prietaisą, kad
išvengtumėte elektros iškrovos.
kaitlentės paviršiai iš stiklo keramikos ar panašios
medžiagos, apsaugantys įtemptas dalis.
• Negalima naudoti garų valytuvo.
• Prietaiso negalima naudoti naudojant išorinį laikmatį
arba atskirą nuotolinio valdymo sistemą.
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Produkto apžvalga
Iš viršaus

1. maks. 1800 W
3. maks. 1800 W
5. stiklo plokštė

2. maks. 1200 W
4. maks. 1200 W
6. valdymas

Valdymas

1. Galingumo jutiklis
2. Laikmačio jutiklis
3. Užraktas

4. ON/OFF įjungimo/išjungimo
5. Kaitvietės pasirinkimo jutiklis
6. Laikmačio indikatorius
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Jutikliai

• Prieš pradėdami naudotis kaitlente
• Perskaitykite šiuos nurodymus, ypač saugos įspėjimus.
• Nuimkite nuo jos apsauginę plėvelę.
•
•
•
•

Jutikliai reaguoja nuo prisilietimo, nereikia jų spausti.
Lieskite piršto pagalvėle, kaip parodyta žemiau.
Kiekvieną kartą jūs išgirsite garsinį signalą.
Jutikliai turi būti švarūs, sausi. Saugokite, kad ant jų nebūtų uždėti įrankiai ar šluostės. Netgi nedidelis kiekis
vandens gali apsunkinti jų veikimą.

Gaminimo indų pasirinkimas

Pasirinkite gaminimo indą, kurio skersmuo ne mažesnis negu kaitvietės.
Nenaudokite gaminimo indų su įgaubtu ar išgaubtu dugnu.Niekada nepamirškite ant gaminimo indo uždėti
tinkamo dangčio. Mes rekomenduojame naudoti indus su lygiu, plokščiu dugnu.Jei ant kaitviečių nėra
gaminimo indų arba jie neuždengti dangčiais, energija nebus maksimaliai panaudota.

Visada pakelkite nuo stiklo plokštės, nestumkite jokiu būdu, nes galite subraižyti
stiklą.

Naudojimosi instrukcija
Pradėkite naudotis
• Įjungus į maitinimo tinklą, vienąsyk pasigirsta garsinis signalas, vis indikatoriai
užsižiebia 1 s ir užgesta, tai reiškia, kad kaitlentė budėjimo režime.

1. Palieskite ON/OFF
užsižiebs
“-“

jutiklį. Ties visais jutikliais

2.

Pastatykite gaminimo indą ant kaitvietės.
• Gaminimo indo apačia ir kaitvietė turi būti švarūs ir sausi.
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3. Pasirinkite galingumą “ - “ or “ ”jutikliais. Pradinis
"5" nustatymas gali būti pakeistas į bet kurį tarp 0 ir 9.
Nustačius palaukite 5 s , kad nustatymas automatiškai
pasitvirtintų

• Galite bet kada keisti galingumo lygį .

Kai baigėte gaminti

1. Palieskite gaminimo zonos, kurią norite išjungti, jutiklį.

2.

Išjunkite gaminimo zoną, pasirinkdami "0" arba liesdami "-" ir "+" jutiklius kartu. Įsitikinkite,
kad indikatorius rodo "0".

Išjunkite kaitlentę paliesdami
ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį.

2.

Būkite atsargūs su karštais paviršiais

H rodys, kuri gaminimo zona yra įkaitusi. Jis užges, kai gaminimo zona atvės iki saugios
temperatūros.

11

• Jutiklių užraktas
• Kaitlentę galima užblokuoti, kad ja nesinaudotų vaikai arba asmenys, kuriems reikalinga priežiūra.
• Kai jutikliai užblokuoti, visos funkcijos, išskyrus ON/OFF, neveikia.
Jei norite užblokuoti kaitlentę
Palieskite blokavimo jutiklį. Laiko indikatorius rodys " Lo ".
Jei norite atblokuoti kaitlentę

1. Įsitikinkite, kad ji yra įjungta.
2. Palieskite ir kurį laiką palaikykite blokavimo jutiklį.
3. Dabar galite vėl naudotis kaitlente.
Kai kaitlentė užblokuota, visi jutikliai, išskyrus ON/OFF neveikia. Jūs galite išjungti indukcinę kaitlentę ON/OFF jutikliu, bet
kitą kartą prieš pradėdami naudotis, turėsite atrakinti kaitlentę.

Perkaitimo apsauga
Kaitlentė turi sensorių, apsaugantį ją nuo perkaitimo. Tokiais atvejais kai kaitlentė per daug įkaista, ji
automatiškai išsijungia.

Automatinio išsijungimo apsauga
Tai yra apsauginė jūsų kaitlentės funkcija. Ji išjungs kaitlentę, jei pamiršite ją išjungti. L e n tel ė j e n u r o d
y ta s k a i tl e n t ė s v e i k i m o l a i k a s , e s a n t
s k i r ti n g i e m s g a l i o s l y g i a m s :

Galingumo lygis
Veikimo laikas (valandos)

1
2

2
2
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3
2

4
2

5
2

6
2

7
2

8
2

9
2

Laikmačio naudojimas
Jūs galite naudoti laikmatį dviem būdais:
• Atgalinio laiko skaičiavimui. Tokiu atveju, gaminimo zona išsijungs tik tuomet, kai baigsis nustatytas laikas.
• Jūs galite nustatyti vienos arba daugiau gaminimo zonų išjungimą, pasibaigus nurodydam laikui.
• Laiko skaičiavimą galite nustatyti nuo 99 minučių

Laikmačio naudojimas atgalinio laiko
skaičiavimui
Jei nepasirenkate kaitvietės

1.

Įsitikinkite, kad kaitlentė įjungta.

Pastaba: jūs galite naudoti laiko skaičiavimą ir tuomet, kai
nepasirenkate kaitvietės

2. Palieskite laikmačio jutiklį , Ekrane bus rodoma "10", i r "0"
mirksės.

3. . Nustatykite laiką, liesdami laikmačio "-" arba
"+" jutiklius.
patarimas: laikmačio jutikliais “-“ or ”+” galite
sumažinti arba padidinti laiką 1 minute.
Palieskite ir laikykite“ “ arba “+” kai norite
sumažinti arba padidinti laiką 10 minutemis

4. palietus abu jutiklius
“ and ”-” vienu metu, laikmatis
“
išsijungs ie ekrane pasirodys ”00”
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5.

Kai laikmatis nustatytas, jis iš karto pradeda

skaičiuoti laiką. Ekrane bus rodomas likęs laikas .
galios lygio indikatorius užsižiebs kas 5 s

6. kai laikmačio nustatymai baigias ir ekrane rodo “- - “
pasigirsta 30s trunkantinis garsinis signalas.

Laikmačio nustatymas išjungti vieną ar kelias
virimo zonas

Jei laikmatis nustatytas vienoje zonoje:

1. Palieskite atitinkamo kepimo „“ arba „“
zoną, kuriai norite nustatyti laikmatį.
.
2. Prieš nustodami mirksėti, nustatykite laiką paliesdami laikmačio valdiklį ""
arba "" taške
Mirksės apatiniame dešiniajame degiklio pavaros kampe.

Patarimas: palieskite laikmačio valdiklį „“ arba „“
vieną kartą sumažės arba padidės 1 minute.
Palieskite ir palaikykite laikmačio valdiklį „“ arba „“
sumažės arba padidės 10 minučių.
3. Palietus kartu „“ ir „“, laikmatis atšauktas, o minutės ekrane pasirodys
„00“.
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4.

Kai bus nustatytas laikas, jis iškart pradės
skaičiuoti. Ekrane bus rodomas likęs laikas, o
laikmačio indikatorius mirksi 5 sekundes.
PASTABA: Šviesti raudonas taškas šalia galios
lygio indikatoriaus rodo, kad pasirinkta zona.

5. Kai baigsis kepimo laikmatis, atitinkama kepimo
zona bus automatiškai išjungta.

Kita virimo zona veiks toliau, jei jos bus įjungtos anksčiau.

Jei laikmatis nustatomas daugiau nei vienoje zonoje :
1.

Kai vienu metu nustatote kelių virimo zonų laiką, įjungiami atitinkamų virimo
zonų dešimtainiai taškai. Minutės ekrane rodoma min. laikmatis. Mirksi
atitinkamos zonos taškas.

(nustatyti 15 minučių) (nustatyti 45
minučių)
2. Pasibaigus skaičiavimo laikmačiui, atitinkama zona išsijungs.
Tada jis parodys naują min. laikmatis ir atitinkamos zonos taškas mirksi.

(nustatyti 30
minučių)
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Kepimo taisyklės
Kepimo patarimai
•
•
•
•

Kai maistas užverda, sumažinkite galingumą
Naudojant dangtį sumažinsite kepimo laiką ir sutaupysite energiją .
Sumažinkite kiekį skysčių ir riebalų, kad sutrumpėtų kepimo laikas.
Pradėkite kepti aukštu galingumu tada sumažinkite galingumą, kai patiekalas
įkaista.

Troškinimas, ryžių gaminimas
• Troškinimas vyksta žemiau virimo temperatūros, maždaug 85 ° C
temperatūroje, kai burbuliukai kartais tik kyla į virimo skysčio paviršiaus. Tai
yra kelias į skanias sriubas ir minkštus troškinius, nes nepervirus išlaikomos
patiekalo skonio savybės.
Sultingas kepsnys
Norėdami pagaminti sultingą kepsnį:
1. Prieš gaminant mėsą, mėsa turi pastovėti kambario temperatūroje apie 20
minučių.
2. Įkaitinkite keptuvę.
3. Abi kepsnio puses aptepkite aliejumi. Lašinkite nedidelį kiekį aliejaus į karštą
keptuvę ir padėkite mėsą ant įkaitusios keptuvės.
4. Gamindami kepsnį apverskite jį tik vieną kartą. Tikslus kepimo laikas
priklausys nuo kepsnio storio ir kaip bus iškeptas. Laikas gali skirtis nuo
maždaug 2 - 8 minučių vienai pusei. Paspauskite kepsnį, kad pamatytumėte,
koks jis .
5.

Palikite kepsnį kelioms minutėms ant šiltos lėkštės, kad prieš patiekiant jis
taptų švelnus.

Maišymui
1.
2.
3.

Pasirinkite su keramika suderinamą plokščią wok arba paprastą didelę keptuvę.
Paruoškite visus ingredientus ir įrangą. Maišymas turėtų būti greitas. Jei
ruošiate didelius kiekius, kepkite maistą keliomis mažesnėmis porcijomis.
Trumpai įkaitinkite keptuvę ir įpilkite du šaukštus aliejaus.
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4. Pirmiausia iškepkite bet kokią mėsą, padėkite ją į šalį ir palaikykite šiltą.
5. Maišydami kepkite daržoves. Kai jie karšti, bet vis tiek traškūs, kepimo
zoną nustatykite žemesnėje padėtyje, grąžinkite mėsą į keptuvę ir įpilkite
padažo.
6. Maišykite ingredientis švelniai, kad įsitikintų, jog jie yra įkaitę.
7.

Pateikite iš karto.

Galingumo lygiai
galingumas
1-2

tinkamumas
• subtilus nedidelio maisto kiekio pašildymas
• tirpstančio šokolado, sviesto ir greitai degančių maisto produktų
•lėtas šildymas

3-4

5-6
7-8
9

•
•
•
•

atšildymas
greitas troškinimas
ryžiams
blynas

•
•
•
•
•
•

kepimui
makaronų virimui
apkepinimui
skrudinimui
sriubos užvirimui
vandens užvirimui

Priežiūra
Ką?

Kaip?

Kasdieninius
nešvarumus ant stiklo
(pirštų atspaudai,
žymės, dėmės, kurias
palieka maistas, arba
išsiliejimai ant stiklo)

1. Išjunkite viryklės maitinimą.

Svarbu!

2. Uždėkite viryklės valiklį, kol
stiklas dar šiltas (bet ne
karštas!)
3. Nuplaukite ir nusausinkite
švaria šluoste ar popieriniu
rankšluosčiu.
4. Vėl įjunkite viryklės
maitinimą.

17

• Kai viryklės maitinimas bus išjungtas,
„karšto paviršiaus“ indikacija nebus
rodoma, tačiau virimo zona vis tiek gali
būti karšta! Būkite labai atsargūs.
• Didelės apkrovos šveitimo priemonės, kai
kurios nailoninės šveitimo priemonės ir stiprios
/ abrazyvinės valymo priemonės gali
subraižyti stiklą. Visada perskaitykite etiketę,
kad patikrintumėte, ar jūsų valiklis ar valiklis
yra tinkamas.
• Niekada nepalikite valymo likučių ant viryklės:
stiklas gali nusidažyti.

Apliejimas, maisto
išsilydimai ant paviršiaus Iš karto nuvalykite su
ant paviršiaus
Tam skirtu grandikliu, bet
saugokitės karštų virimo zonos
paviršių:
1. Prie sienos įrengtu jungikliu
išjunkite viryklės maitinimą.
2. Laikykite peiliuką ar indą a
30 ° kampu ir nubraukite
nešvarumus ar išsiliejimus į
vėsią kaitlentės vietą.
3. nuvalykite nešvarumus arba
išsipylųsį skystį
indų skudurėliu ar popieriniu
rankšluosčiu.
4. Atlikite 2–4 veiksmus
„Kasdieninis nešvarumas ant
stiklo“
Aplietas
aukščiau.
valdymas
1. Išjunkite viryklės maitinimą.
2. Sugerkite išsiliejųsį skystį
3. Nuvalykite jutiklinio valdymo
sritį švaria drėgna kempine ar
šluoste.
4. Nuvalykite vietą visiškai
sausu popieriniu rankšluosčiu.
5. Vėl įjunkite viryklės
maitinimą.

Nuvalykite maistą ar išsiliejusių
maisto produktus kiek įmanoma
greičiau. Palikus atvėsti ant stiklo,
juos gali būti sunku nuvalyti arba net
visam laikui sugadinti stiklo paviršių.

Patarimai
Problema

Galimos priežastys

Sprendimai

Kaitlentė neįsijungia.

Nėra elektros.

Įsitikinkite, kad kaitlentė
prijungta prie maitinimo šaltinio.
Patikrinkite, ar namuose
yra elektros tiekimas.Jei
viską patikrinote, ir kaitlentė
neveikia, kvieskite
kvalifikuotą specialistą.

Neveikia jutikliai.

Jutikliai užblokuoti.

Atblokuokite jutiklius. Žr. skyrių “Kaip
naudotis indukcine kaitlente”.

Jutikliai sunkiai
reaguoja į prisilietimą.

Ant jutiklio gali būti nedidelis
vandens kiekis arba liečiate
jutiklį tik piršto galiuku.

Įsitikinkite, kad paviršius sausas, ir
lieskite jutiklį piršto pagalvėle.

Subraižytas
paviršius.

Gaminimo indai nelygia apačia.

Naudokite indus su plokščiais ir
lygiais pagrindais. Žr. „Tinkamų indų



Įsipjovimo
pavojus: atitraukus
apsauginį dangtelį,
peiliuko ašmenys
yra aštrūs.
Naudokite labai
atsargiai ir visada
laikykite saugiai ir
vaikams
nepasiekiamoje
vietoje.



Viryklė gali pyptelėti
ir pati išsijungti, o
jutikliniai valdikliai
gali neveikti, kol ant
jų yra skysčio. Prieš
vėl įjungdami
viryklę, įsitikinkite,
kad nuvalėte
jutiklinio valdymo
sritį

pasirinkimas“.

Kai kurie indai
skleidžia garsus:
traškėjimą ir pan.

Naudojami netinkami abrazyviniai
šveitikliai ar valymo priemonės.
Tai gali sukelti jūsų indų
konstrukcija (skirtingų metalų
sluoksniai vibruoja skirtingai).

Žr. “Priežiūra ir valymas'.
Tai ne gedimas.

Techniniai parametrai

Modelis

KVB-6462

Kaitvietės
Įtampa

4
220-240V~/380-415V 2N~
6000W

Galingumas
Išoriniai matmeys
Montavimo matmenys

L×W×H(mm)
A×B (mm)

590X520X55
560X490

Svoris ir matmenys yra apytiksliai ir gali skirtis

Įrengimas
Stalviršio paviršiuje išpjaukite tokio dydžio angą, kokia nurodyta schemoje.
Iš visų angos pusių turi likti min 5 cm kaitlentės montavimui.
Darbinio stalviršio plokštė turi būti ne plonesnė negu 30 mm. Pasirinkite karščiui atsparią plokštę tam, kad išvengtumėte
jos deformacijos.
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L(mm)

W(mm)

H(mm)

D(mm)

A(mm)

B(mm)

X(mm)

590

520

55

51

560

490

50 mini

Įsitikinkite, kad kaitlentė turi oro ventiliaciją. Po prietaisu turi būti tarpas, kad oras galėtų laisvai cirkuliuoti
Pastaba: saugus atstumas tarp kaitlentės ir spintelės, esančios po ja, turi būti ne mažesnis kaip760 mm

Tvirtinimas
Prieš montuodami kaitlentę, įsitikinkite kad:
• Stalviršio paviršius yra lygus.
• Jis yra pagamintas iš karščiui

atsparios

medžiagos.

.
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Įspėjimai
1. Indukcinę kaitlentę turi montuoti kvalifikuotas specialistas. Niek ada nemontuokite kaitlentės patys.
2. Neįrenkite kaitlentės virš indaplovės, šaldytuvo, šaldiklio, skalbyklės ar drabužių džiovyklės, nes drėgmė gali pažeisti
kaitlentės elektroniką.
3. Siena, esanti virš stalviršio, turi būti padengta karščiui atspariomis medžiagomis.
Prietaisas gali būti nuolat prijungtas prie elektros tinklo, todėl privalo turėti kontaktinį jungiklį, kuris atjungia prietaisą nuo
maitinimo tinklo ties visais poliais. Tarp kontaktinio jungiklio kontaktų turi būti ne mažesnis kaip 3 mm pločio tarpelis. Jungiklis
turi būti pritaikytas elektros krūviui, kuris nurodytas prietaiso techninių duomenų lentelėje, bei atitikti reikalavimus.

Daugiapolinis jungiklis turi būti lengvai pasiekiamoje vietoje.


Sienos, šalia kaitlentės, turi būti padengtos karščiui atpariomis, lengvai valomomis dangomis, pvz. keraminėmis plytelėmis.

Kaitlentės prijungimas prie maitinimo šaltinio
Kaitlentę prie maitinimo tinklo gali prijungti tik kvalifikuotas sprecialistas. Įsitikinkite, kad:
1. Elektros duomenys, nurodyti techninių duomenų lentelėje, atitinka jūsų elektros tinklo duomenis.
2. Prijungdami prietaisą, nenaudokite adapterių, reduktorių ar šakotuvų. Jie gali perkaisti ir sukelti gaisrą.
3. Elektros laidas neturi liestis prie įkaitusių detalių ir turi būti įrengtas taip, kad jo temperatūra neviršytų
75°C .
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Jei laidas pažeistas ir turi būti pakeistas, tai turi padaryti specialistas.
• Jei prietaisas tiesiogiai prijungtas prie elektros tinklo, jis privalo turėti kontaktinį jungiklį, kuris atjungia prietaisą nuo
maitinimo tinklo ties visais poliais. Tarp kontaktinio jungiklio kontaktų turi būti ne mažesnis kaip 3 mm pločio tarpelis.
• Laidas neturi būti sulenktas ar suspaustas.
• Laidas turi būti reguliariai tikrinamas. Jį pakeisti gali tik kvalifikuoti specialistai.

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.
Utilizavimas: neišmeskite šio prietaiso
su buitinėmis atliekomis. Jis turi būti
pristatytas specialiam perdirbimui.
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