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LT  Vienvietė indukcinė kaitvietė UltraFlat
Originalios naudojimo instrukcijos vertimas
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LT Vienvietė indukcinė kaitvietė UltraFlat
Svarbios saugos taisyklės

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.
 ■ Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus 
ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių 
negalių arba neturintiems patirties naudotis šiuo gaminiu, 
jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai 
naudoti šį gaminį, ir supranta atitinkamus pavojus.

 ■ Vaikai neturėtų žaisti su šiuo prietaisu.
 ■ Valymo ir priežiūros darbų negali atlikti jaunesni nei 8 metų 
vaikai ir turi būti užtikrinama atitinkama priežiūra.

 ■ Laikykite prietaisą ir jo maitinimo laidą vaikams iki 8 metų 
nepasiekiamoje vietoje.

 ■ Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį pakeisti turi įgaliotojo 
techninės priežiūros centro meistras, kad būtų išvengta 
pavojingos situacijos. Draudžiama naudoti šį prietaisą, jei jo 
maitinimo laidas arba kištukas pažeistas.

 ■ Ant kaitvietės nedėkite metalinių daiktų, tokių kaip peiliai, 
šakutės, šaukštai ir dangčiai, nes jie gali įkaisti.

DĖMESIO:
Karštas paviršius. Neuždengtos veikiančio prietaiso 
dalys gali įkaisti.

ĮSPĖJIMAS
Jei paviršius įtrūkinėjęs, prietaisą išjunkite, kad 
nesusižeistumėte nutrenkus elektra.

DĖMESIO:
Šio prietaiso negalima valdyti išorinio laikmačio 
jungikliu arba nuotolinio valdymo pulteliu.
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 ■ Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Be to, šis prietaisas skirtas naudoti asmeniniais nekomerciniais tikslais tokiose kaip toliau nurodytose vietose:
 -  parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo aplinkose esančiose virtuvėse personalui;
 -  poilsio nameliuose, kotedžuose ir savaitgalio namuose;
 -  viešbučių ir motelių kambariuose bei kitose gyvenamosiose patalpose;
 -  svečių namuose, siūlančiuose nakvynę ir pusryčius.
 ■ Nenaudokite šio prietaiso lauke arba pramoninėje aplinkoje.
 ■ Niekada nenaudokite šio prietaiso jokiems kitiems tikslams, išskyrus numatytąją paskirtį.
 ■ Prieš prijungdami prietaisą prie maitinimo lizdo, patikrinkite, ar ant prietaiso etiketės nurodyta įtampa sutampa su maitinimo lizdo, prie kurio jį norite 

prijungti, įtampa. Šį prietaisą junkite tik į tinkamai įžemintą lizdą. Nenaudokite ilginamojo laido. Visiškai išvyniokite maitinimo laidą, prieš pradėdami jį 
naudoti.

 ■ Prietaisą statykite tik ant horizontalaus, sauso stabilaus, karščiui atsparaus paviršiaus. Nenaudokite prietaiso ant metalinių paviršių, pvz., ant indų džiovinimo 
lentynėlės šalia virtuvės kriauklės.

 ■ Nestatykite prietaiso ant stalo krašto, elektrinės ar dujinės viryklės arba šalia jų.
 ■ Nenaudokite prietaiso, pastatę jį ant karščiui jautraus paviršiaus, staltiese, popieriumi ar kita degia medžiaga uždengto paviršiaus, šalia užuolaidų ir kitų 

degių arba karščiui jautrių medžiagų.
 ■ Naudojant prietaisą, virš jo ir aplink jį turi būti pakankamai vietos orui cirkuliuoti. Privaloma išlaikyti saugų bent 50 cm atstumą šilumos sklidimo kryptimi, 

taip pat nuo degių medžiagų, esančių virš kaitvietės, paviršiaus, ir bent 10 cm atstumą visomis kitomis kryptimis aplink prietaisą.
 ■ Naudojamas prietaisas privalo būti pastatytas ant virtuvės stalviršio, virš kurio nėra jokios spintelės ar lentynos.
 ■ Nedėkite ant prietaiso jokių daiktų .
 ■ Šalia prietaiso nedėkite kredito kortelių, laikrodžių arba radijų, kad jų nepažeistų magnetinis laukas, atsiradęs dėl veikiančios indukcinės kaitlentės.
 ■ Neuždenkite prietaiso arba jo ventiliacijos angų.
 ■ Nenaudokite prietaiso, nepastatę ant kaitvietės puodo ar keptuvės. Reguliariai tikrinkite maistą, kai kaitvietė veikia.
 ■ Naudokite tik indukcinėms kaitvietėms skirtus puodus ir keptuves.
 ■ Visada įsitikinkite, ar puodas arba keptuvė yra tinkamai pastatyti ant kaitvietės.
 ■ Indo rankena turi būti saugioje padėtyje, kad jos neužkliudytumėte ir neapverstumėte indo.
 ■ Skysčių arba valgių negalima šildyti uždaruose induose, pavyzdžiui, skardinėse, kadangi jie gali sprogti.
 ■ Būkite atsargūs, kepdami aliejuje arba riebaluose. Smarkiai įkaitę riebalai arba aliejus gali užsiliepsnoti.
 ■ Nešdami karštą indą su karštu maistu arba skysčiu, būkite labai atsargūs, kad neapsidegintumėte arba nenusiplikytumėte.
 ■ Imdami karštus virtuvės reikmenis, naudokite virtuvines pirštines.
 ■ Jeigu prietaisas prijungtas prie maitinimo lizdo arba yra naudojamas, jo negalima palikti be priežiūros.
 ■ Nepamirškite, kad po naudojimo kaitvietė dar kurį laiką lieka įkaitusi. Būkite atsargūs, kad neprisiliestumėte prie įkaitusio prietaiso paviršiaus.
 ■ Pasinaudoję prietaisu visada jį išjunkite įjungimo / išjungimo mygtuku ir atjunkite jo maitinimo laidą nuo maitinimo lizdo. Taip pat šiuos veiksmus atlikite, kai 

paliekate prietaisą be priežiūros, nenaudojate jo ilgesnį laiką ir prieš atlikdami valymą, techninę priežiūrą arba prieš perkeldami ar sandėliuodami jį.
 ■ Atjunkite prietaisą nuo maitinimo lizdo švelniai traukdami maitinimo laido kištuką, o ne patį laidą. Priešingu atveju taip galite pažeisti maitinimo laidą arba 

lizdą.
 ■ Prieš perstatydami, valydami, techniškai prižiūrėdami arba pastatydami prietaisą į vietą, palaukite, kol jis visiškai atvės. Niekada neperstatinėkite prietaiso, 

kai jis veikia ar ant jo yra puodas ar keptuvė, arba kai jis dar nėra visiškai atvėsęs.
 ■ Kad išvengtumėte sužalojimo dėl elektros šoko, niekada nemerkite prietaiso, jo maitinimo laido arba kištuko į vandenį arba bet kokį kitą skystį.
 ■ Ant maitinimo laido nedėkite sunkių daiktų. Užtikrinkite, kad maitinimo laidas nekabotų nuo stalo krašto ir nesiliestų prie įkaitusio paviršiaus arba aštrių 

daiktų.
 ■ Reguliariai nuvalykite prietaisą pagal nurodymus, pateiktus skyriuje „Valymas ir priežiūra“. Nevykdykite jokių prietaiso techninės priežiūros darbų, išskyrus 

valymo darbus, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje.
 ■ Nesinaudokite prietaisu, jei jis tinkamai neveikia, arba tuo atveju, jei jis buvo nukritęs ant grindų, įkritęs į vandenį arba kaip nors kitaip pažeistas. Atiduokite jį 

į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, kad jis būtų patikrintas arba sutaisytas.
 ■ Norėdami išvengti pavojaus, netaisykite prietaiso patys ir niekaip nekeiskite jo konstrukcijos. Visus remonto darbus privaloma atlikti įgaliotajame techninės 

priežiūros centre. Jei remontuosite prietaisą patys, nebegalios garantija, ir negalėsite kreiptis į gamintoją dėl netinkamo prietaiso veikimo.

ĮSPĖJIMAS.
Asmenys, naudojantys širdies stimuliatorių, gali naudoti šį prietaisą tik pasitarę su savo gydančiuoju gydytoju.



 03/2020- 4 - Autorių teisės © 2020, „Fast ČR, a.s.“

SCP 3701BK

1

2

3

4

A

B

11 128 9 10

31

7

2 54

6



- 5 -  03/2020 Autorių teisės © 2020, „Fast ČR, a.s.“

LT
Vienvietė indukcinė 
kaitvietė UltraFlat
Naudotojo vadovas

 ■ Prieš pradėdami naudoti šį buitinį prietaisą, atidžiai perskaitykite šį naudotojo 
vadovą net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo 
buitiniais prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame naudotojo 
vadove. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje, kad ateityje galėtumėte jį 
lengvai peržiūrėti. 

 ■ Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotės dėžę, pakuotės medžiagas, pirkimo 
kvitą ir pardavėjo atsakomybės pareiškimą bei garantijos kortelę bent tokį laikotarpį, 
kuriuo galima kreiptis į  gamintoją dėl nepatenkinamos kokybės ar veikimo. Jei 
prietaisą pervežate, rekomenduojame jį supakuoti į originalią gamintojo pakuotę.

PRIETAISO APRAŠYMAS
A1 Oro įleidimo anga (prietaiso šone)
A2 Kaitvietė
A3 Ventiliatorius ir oro išleidimo anga 

(prietaiso apačioje)

A4 Valdymo skydelis su ekranu

VALDYMO SKYDELIO APRAŠYMAS
B1 Laikmačio kontrolinė lemputė
B2 Užrakto nuo vaikų kontrolinė 

lemputė
B3 Ekranas – jame rodomi šie 

duomenys: kaitvietės galios lygis, 
nustatyta temperatūra, automatinio 
išjungimo laikas ir klaidos 
pranešimų kodai. Jei kaitlentė veikia 
budėjimo režimu, ekrane rodoma 
„OFF“ (Išjungta).

B4 Temperatūros kontrolinė lemputė
B5 Galios lygio kontrolinė lemputė
B6 Užrakto nuo vaikų mygtukas
B7 Laikmačio mygtukas
B8 Minuso (–) mygtukas
B9 Slankiklis galios lygiui / 

temperatūrai greitai nustatyti
B10 Pliuso (+) mygtukas
B11 Funkcijos pasirinkimo mygtukas
B12 Įjungimo / išjungimo mygtukas

Prieš naudodami pirmą kartą
 ■ Prieš naudodami pirmą kartą, išpakuokite prietaisą bei jo priedus ir nuimkite visas 

reklamines etiketes bei lipdukus. Patikrinkite prietaisą ir visas jo dalis, ar niekas 
neapgadinta.

 ■ Nuvalykite prietaiso paviršių švaria, šiek tiek drėgna šluoste. Po to sausai 
nušluostykite.

Indukcinei technologijai tinkamo indo pasirinkimas
 ■ Kaitvietės apačioje yra indukcinė ritė, kuri, įjungus sukuria kintamą elektromagnetinį 

lauką. Šio lauko generuojama indukcinės technologijos srovė pradeda kaitinti ant 
kaitvietės padėto puodo ar keptuvės apačią. Norint užtikrinti tinkamą veikimą, 
svarbu, kad indas būtų feromagnetinis. Šią ypatybę galima patikrinti prie puodo ar 
keptuvės dugno pridėjus nedidelį magnetą. Jei tarp magneto ir puodo ar keptuvės 
dugno jaučiama trauka, indas yra feromagnetinis, taigi tinkamas naudoti indukcinei 
kaitvietei. Tai apima, pavyzdžiui, ketaus, plieno, emaliuotus ir nerūdijančiojo plieno 
indus su feromagnetiniu dugnu.

 ■ Rekomenduojame, kad indų pagrindas būtų lygus ir tiesus. Mažiausias pagrindo 
skersmuo yra 12 cm, didžiausias skersmuo gali būti iki 2 cm už kaitvietės krašto. 
Indukcinė kaitvietė automatiškai prisitaiko prie naudojamo puodo ar keptuvės 
dydžio.

 ■ Ir atvirkščiai, jei tarp magneto ir puodo ar keptuvės dugno nejaučiama trauka, 
indas nėra tinkamas naudoti indukcinei kaitvietei. Kaip taisyklė, tai apima indus, 
pagamintus iš vario, gryno nerūdijančiojo plieno, aliuminio, stiklo, medienos, 
keramikos, akmens ir pan.

Pastaba.
Jei naudojate netinkamą indą arba jei kaitvietė neaptinka ant jos padėto 
indo, ji automatiškai išsijungs. Tai įprasta saugos funkcija, kuri apsaugo 
prietaisą nuo pažeidimų.

RADIJO BANGŲ TRIKDŽIAI
 ■ Veikdama indukcinė kaitlentė gali kelti radijo, televizijos ar panašių imtuvų trukdžių.
 ■ Tokiu atveju rekomenduojama:

 -  pakeisti radijo imtuvo ar televizoriaus antenos kryptį;
 -  pastatyti kaitlentę toliau nuo radijo imtuvo, televizoriaus ar imtuvo;
 -  įkišti elektros kištuką į kitą elektros lizdą, turintį atskirą elektros grandinę.

Prietaiso valdymas
 ■ Pastatykite prietaisą ant virtuvės stalviršio arba stalo, šalia maitinimo lizdo. Taip pat 

būtinai laikykitės visų saugos taisyklių.
 ■ Įsitikinkite, kad ant kaitvietės A2 nėra pašalinių daiktų, o jos paviršius švarus.
 ■ Visiškai išvyniokite maitinimo laidą ir prijunkite jį prie maitinimo lizdo.

Pastaba.
Kadangi veikiantis prietaisas kaista, maitinimo laidą privaloma nutiesti 
taip, kad jis neliestų prietaiso paviršiaus.

Pastaba.
Įkišti prietaiso elektros kištuką į kitą elektros lizdą, turintį atskirą grandinės 
pertraukiklį. Reikalingas grandinės pertraukiklis – 16 A.

Kaitlentės įjungimas
 ■ Norėdami įjungti kaitlentę, paspauskite mygtuką B12. Ekrane B3 bus rodoma „ON“ 

(Įjungta).
 ■ Dėkite keptuvę arba puodą ant kaitvietės A2.
 ■ Spauskite funkcijos pasirinkimo mygtuką B11. Prietaisas automatiškai aptinka 

puodą ar keptuvę. Jei naudojami prikaistuviai bus tinkami, prietaisas automatiškai 
pradės veikti naudodamas išankstinę galios lygio nuostatą. Ekrane B3 pasirodys 
išankstinė galios lygio vertė ir įsijungs ventiliatorius A3.

 ■ Jei naudojami prikaistuviai bus netinkami, prietaisas neveiks. Ekrane B3 pasirodys 
klaidos pranešimas E0, ir prietaisas pradės pypsėti. Neilgai trukus prietaisas 
automatiškai pradės veikti budėjimo režimu.

 ■ Jei prikaistuvį nukelsite nuo kaitvietės A2, ekrane B3 pasirodys klaidos pranešimas 
E0 ir prietaisas pradės pypsėti. Neilgai trukus prietaisas automatiškai pradės veikti 
budėjimo režimu. Ekrane B3 bus rodoma „H“ arba „OFF“.

Kaitlentės išjungimas
 ■ Jei kaitlente nesinaudojate, paspauskite mygtuką B12, kad ją išjungtumėte. Ekrane 

B3 bus rodoma „H“ arba „OFF“. Kaitlentė pradės veikti budėjimo režimu. Jei kaitvietės 
A2 temperatūra yra aukštesnė nei 80 °C, tuomet ją išjungus ekrane B3 bus rodoma 
raidė „H“. Kai kaitvietės A2 temperatūra bus mažesnė nei 80 °C, raidė „H“ išnyks iš 
ekrano B3.

 ■ Atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo.

Pastaba.
Ventiliatorius A3 išjungus kaitlentę veiks tam tikrą laiką, kad ji 
greičiau atvėstų. Neištraukite maitinimo kištuko iš maitinimo lizdo, kol 
ventiliatorius A3 visiškai neišsijungs.

Pastaba.
Įjungus, gali kilti šiek tiek dūmų. Tai visiškai normalu ir nėra joks gedimas 
– netrukus dūmijimas liausis.

Galios lygio nustatymas
 ■ Pirmą kartą įjungus kaitlentę, ji veiks naudodama išankstinę galios lygio nuostatą.
 ■ Laikykite nuspaudę funkcijos pasirinkimo mygtuką B11, kol užsidegs galios lygio 

kontrolinė lemputė B5.
 ■ Jei norite pakeisti galios lygį, spauskite mygtukus – – / + arba naudokite slankiklį B9. 

Galios lygio nustatymo diapazonas – 200–2 000 W.

Pastaba.
Nustatydami galios lygį, visada įsitikinkite, ar šviečia galios lygio 
kontrolinė lemputė B5. Jei ne, pirmiausiai paspauskite funkcijos 
pasirinkimo mygtuką B11.

Temperatūros nustatymas
Pirmą kartą įjungus prietaisą, naudojama išankstinė 120 °C temperatūros nuostata.
Laikykite nuspaudę funkcijos pasirinkimo mygtuką B11, kol užsidegs temperatūros 
kontrolinė lemputė B4.
Jei norite nustatyti temperatūrą, spauskite mygtukus – – / + arba naudokite slankiklį 
B9. Galite nustatyti nuo 60 iki 240 °C temperatūrą.

Galios lygio ir automatinio išjungimo nustatymas
 ■ Laikykite nuspaudę funkcijos pasirinkimo mygtuką B11, kol užsidegs galios lygio 

kontrolinė lemputė B5. Tuomet nuspauskite laikmačio mygtuką B7. Ekrane B3 
bus rodoma „0:00“. Mygtukais – / + nustatykite laiką, kuriam praėjus kaitlentė 
automatiškai išsijungs; galite nustatyti 1  minutės–3  valandų trukmės laiką. 
Automatinis išjungimas nustatomas vienos minutės padalomis.

 ■ Nustatyto automatinio išjungimo laiko vertė pamirksės ekrane B3 maždaug 5 
sekundes, paskui prietaisas automatiškai persijungs į galios lygio nustatymo režimą. 
Ekrane B3 pasirodys nustatytoji galia. Jei norite pakeisti galios lygį, spauskite 
mygtukus – – / + arba naudokite slankiklį B9.

 ■ Ekrane B3 bus rodoma atgalinė nustatyto laiko atskaita.
 ■ Per tą nustatytą laiką esamą galios lygį galima pakeisti spaudžiant mygtukus – – / + 

arba naudojant slankiklį B12.
 ■ Nustatytam laikui praėjus, kaitlentė supypsės ir automatiškai pradės veikti budėjimo 

režimu. Ekrane B3 bus rodoma „H“ arba „OFF“.

Temperatūros ir automatinio išjungimo nustatymas
 ■ Laikykite nuspaudę funkcijos pasirinkimo mygtuką B11, kol užsidegs temperatūros 

kontrolinė lemputė B4. Tuomet nuspauskite laikmačio mygtuką B7. Ekrane B3 
bus rodoma „0:00“. Mygtukais – / + nustatykite laiką, kuriam praėjus kaitlentė 
automatiškai išsijungs; galite nustatyti 1  minutės–3  valandų trukmės laiką. 
Automatinis išjungimas nustatomas vienos minutės padalomis.

 ■ Nustatyto automatinio išjungimo laiko vertė pamirksės ekrane B3 maždaug 5 
sekundes, paskui prietaisas automatiškai persijungs į  temperatūros nustatymo 
režimą. Ekrane B3 bus rodoma „120 °C“.

 ■ Jei norite nustatyti temperatūrą, spauskite mygtukus – – / + arba naudokite slankiklį 
B9.

 ■ Ekrane B3 bus rodoma atgalinė nustatyto laiko atskaita. Ekrane B3 bus pakaitomis 
rodoma atgalinė laiko atskaita ir nustatyta temperatūra.

 ■ Per tą nustatytą laiką esamą temperatūrą galima pakeisti spaudžiant mygtukus – – / 
+ arba naudojant slankiklį B12.

 ■ Nustatytam laikui praėjus, kaitlentė supypsės ir automatiškai pradės veikti budėjimo 
režimu. Ekrane B3 bus rodoma „H“ arba „OFF“.
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Užrakto nuo vaikų užraktas
 ■ Prietaisas yra su užrakto nuo vaikų funkcija, kuri leidžia užrakinti valdymo skydelį, 

kad nebūtų atsitiktinai pakeisti nustatymai.
 ■ Norėdami įjungti užrakto nuo vaikų funkciją, kuriam laikui palaikykite nuspaudę 

mygtuką B6. Užsidegs kontrolinė lemputė B2 ir valdymo mygtukai bus išjungti.
 ■ Norėdami išjungti užrakto nuo vaikų funkciją, kuriam laikui palaikykite nuspaudę 

mygtuką B6. Kontrolinė lemputė B2 užges.

Apsauga nuo perkaitimo
 ■ Prietaise įrengtas apsaugos nuo perkaitimo saugiklis. Jei kyla perkaitimo 

grėsmė (padėjote tuščią puodą ar keptuvę ant kaitvietės), prietaisas supypsės ir 
automatiškai išsijungs.

Pastaba.
Saugos sumetimais kaitlentė automatiškai išsijungs po dviejų valandų 
veikimo, jei per tą laiką nepaspausite jokio mygtuko arba nepakeisite 
nuostatų.

VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
 ■ Nuvalykite prietaisą po kiekvieno panaudojimo. Ant kaitvietės neturi prisikaupti 

prikepusio maisto ir kitų likučių. Prieš valydami, visada išjunkite prietaisą įjungimo 
/ išjungimo mygtuku B12, atjunkite maitinimo laidą nuo maitinimo lizdo ir leiskite 
prietaisui visiškai atvėsti.

 ■ Kaitvietę A2 ir paviršių aplink ją valykite minkšta, šiek tiek drėgna šluoste. Po to 
sausai nušluostykite kaitvietę A2. Didesniems nešvarumams valyti panaudokite 
truputį neutralaus indų ploviklio. Paskui ploviklio likučius nuvalykite švaria, šiek tiek 
drėgna šluoste. Paskui kruopščiai nusausinkite visą nuvalytą paviršių.

 ■ Prietaiso nevalykite plieniniais šveitikliais, tirpikliais, šveičiamosiomis valymo 
priemonėmis ir pan. Kitaip galima pažeisti prietaiso paviršių.

Įspėjimas!
Kad išvengtumėte sužalojimo dėl elektros šoko, niekada 
nemerkite prietaiso, jo maitinimo laido arba kištuko į  vandenį 
arba bet kokį kitą skystį.

Laikymas
 ■ Jei prietaisu ilgai nesinaudosite, atjunkite jo kištuką nuo maitinimo lizdo, palaukite, 

kol prietaisas atvės, ir nuvalykite jį vykdydami nurodymus aukščiau pateiktus 
nurodymus. Prieš padėdami prietaisą į  saugojimo vietą, patikrinkite, ar prietaisas 
yra švarus ir sausas. Prietaisą laikykite sausoje švarioje, gerai vėdinamoje, nuo 
ekstremalių temperatūros sąlygų apsaugotoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Klaidų pranešimai

Klaidos 
kodas

Priežastis Sprendimas

E0 Ant kaitvietės 
A2 nėra puodo 
ar keptuvės 
arba padėjote 
netinkamą indą.

Naudokite tinkamą indą – daugiau skaitykite 
skyriuje „Indukcinei technologijai tinkamo 
indo pasirinkimas“.

E1 arba E2 Šilumos jutiklio 
klaida/

Prietaiso nebenaudokite, atjunkite maitinimo 
kištuką nuo maitinimo lizdo ir susisiekite su 
įgaliotu priežiūros centru.

E3 arba E4 Elektros lizdo 
įtampa, prie kurio 
yra prijungta 
kaitlentė, yra per 
aukšta arba per 
žema.

Maitinimo kabelio kištuką junkite prie 
220–240 V įtampos elektros lizdo.

E5 Perkaitinimas Palaukite, kol kaitlentė visiškai atvės. Paskui 
galėsite vėl ja naudotis.

E6 Suveikė šilumos 
saugiklis, todėl 
kaitlentė išsijungė 
dėl perkaitimo.

Palaukite, kol kaitlentė visiškai atvės. 
Patikrinkite, ar neužkimšti arba neužblokuoti 
oro įleidimo anga A1 ir ventiliatorius bei 
oro išleidimo anga A3. Jei problema išlieka, 
prietaiso nebenaudokite, atjunkite maitinimo 
kištuką nuo maitinimo lizdo ir susisiekite su 
įgaliotu priežiūros centru.

Pastaba.
Jei problema išlieka, prietaiso nebenaudokite, atjunkite maitinimo kištuką 
nuo maitinimo lizdo ir susisiekite su įgaliotu priežiūros centru.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
Nominali įtampa ....................................................................................................................220–240 V
Nominalus dažnis ...................................................................................................................50 / 60 Hz
Nominali galios įvestis ..............................................................................................................2 000 W
Nominalus galingumas ..................................................................................................200–2 000 W
Kaitvietės temperatūros nustatymai .............................................................................. 60–240 °C
Veikimo trukmė: 1–180 minučių

Saugos klasė apsaugai nuo elektros šoko: II klasė – apsaugą nuo elektros šoko 
užtikrina dviguba arba ypač tvirta izoliacija.

Pasiliekame teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJĘ SU PANAUDOTOS 
PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU
Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbti skirtose vietose.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ 
ŠALINIMAS

Ant gaminių ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar 
elektroninių prietaisų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. 
Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius 
įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į  nustatytus atliekų surinkimo 
punktus. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse arba kitose Europos 
valstybėse gaminius galima grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį 
naują gaminį.
Kitaip nei netinkamas atliekų šalinimas, tinkamas gaminio utilizavimas 

padeda taupyti gamtinius išteklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau 
informacijos teiraukitės vietinėje atsakingoje institucijoje.
Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokių atliekų išmetimą gali būti taikomos 
baudos.
Verslo įmonėms ES šalyse
Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos  informacijos 
teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją.
Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse
Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį gaminį, reikiamos 
informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių vyriausybinių 
departamentų arba savo pardavėjo.

Šis gaminys atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.


