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R-05 
Lietošanas rokasgrāmata 
  

Elektriskā plīts virsma 

CDE 32/1 X 

  



 

Cienījamais lietotāj! 

Pateicamies, ka izvēlējāties vienu no mūsu iekārtām, kas ļauj iegūt vislabākos rezultātus.  

Lūdzu, uzmanīgi iepazīstieties ar šajā rokasgrāmatā sniegtajām instrukci jām, kas sniedz 
svarīgus drošības, uzstādīšanas, lietošanas un apkopes norādījumus, kā arī dažus noderīgus 
padomus, kā labāk izmantot šo iekārtu.  

Saglabājiet šo rokasgrāmatu uzziņai nākotnē. 

Šo iekārtu drīkst izmantot tikai tiem mērķiem, kuriem tā ir paredzēta – ēdienu 
gatavošanai.Jebkurš cits izmantošanas veids nav pieļaujams un ir uzskatāms par 
bīstamu. 

Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas ir radušies, nepareizi un neapdomāti 
izmantojot šo iekārtu. 

 

 

Svarīgi ieteikumi un padomi  

□ Pēc iepakojuma noņemšanas pārliecinieties, 
vai iekārtai nav bojājumu. Ja Jums rodas 
jebkādas šaubas, nelietojiet šo iekārtu un 
sazinieties ar pārdevēju vai kvalificētiem 
remonta un apkopes dienesta darbiniekiem. 

□ Neatstājiet iepakojuma elementus 
(plastmasas maisus, putu polistirolu, skrūves, 
stiprinājumus utt.) vietās, kas ir pieejamas 
bērniem, jo šie priekšmeti ir potenciāli 
bīstami. 

□ Iepakojums ir izgatavots no materiāliem, 
kurus var pārstrādāt vēlreiz (par to norāda 

zīme ). 

□ Nemēģiniet izmainīt iekārtas tehniskos 
parametrus, jo tas ir bīstami. 

□ Ražotājs nav atbildīgs par sekām, kas rodas, 
nesaprātīgi, nepiemēroti un nepareizi 
izmantojot šo iekārtu. 

□ Gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums par to, ka 
iekārtu nedrīkst turpmāk izmantot (vai 
gadījumā, ja tas ir pieņemts iekārtas 
apmaiņas dēļ), pirms atbrīvojaties no 
iekārtas, iesakām to padarīt par nelietojamu 
saskaņā ar spēkā esošo veselības un vides 

aizsardzības normatīvo aktu prasībām. Īpaša 
uzmanība ir jāpievērš detaļām, kas ir 
bīstamas, it sevišķi bērniem, kuri var izmantot 
atkritumos izmestās sastāvdaļas savās spēlēs. 

□ Iekārtas uzstādīšanu un visus elektriskos 
savienojumus ir jāveic kvalificētiem 
darbiniekiem saskaņā ar spēkā esošajām 
drošības prasībām un ražotāja ieteikumiem. 

Vispārīgi elektroiekārtu 
izmantošanas ieteikumi 

Izmantojot jebkuru elektroiekārtu, ir jāievēro 
šādi īpaši drošības pasākumi: 

□ neaiztieciet iekārtu ar slapjām rokām vai 
kājām; 

□ neaiztieciet elektroiekārtu, kad esat ar basām 
kājām; 

□ neļaujiet iekārtu lietot bērniem un cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām bez pienācīgas 
uzraudzības; 

Ražotājs nav atbildīgs par iespējamiem 
zaudējumiem, kas var rasties šīs iekārtas 
neatbilstošas, nepareizas un nesaprātīgas 
izmantošanas rezultātā.
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Lietošanas padomi 

□ Lietošanas laikā un uzreiz pēc tās dažas 
iekārtas detaļas sakarst līdz ļoti augstai 
temperatūrai. Izvairieties no saskares ar tām. 

□ Neļaujiet bērniem atrasties iekārtas tuvumā, 
it īpaši, kad tā darbojas. 

□ Pirms jebkādu iekārtas tīrīšanas vai apkopes 
darbu veikšanas atvienojiet to no elektrotīkla. 

Ievērojiet ugunsdrošības noteikumus! 

□ Nenovietojiet uz iekārtas viegli uzliesmojošus 
priekšmetus. 

□ Pārliecinieties, vai citu tuvumā uzstādītu ierīču 
elektrības vadi nesaskaras ar plīts virsmu. 

□ Nekad negatavojiet ēdienu tieši uz plīts 
virsmas, bet tikai piemērotos traukos. 

Atbilstības deklarācija: 

□ Šī plīts virsma (tips Y) ir izstrādāta kā 
elektroiekārta, kas paredzēta tikai ēdiena 
gatavošanai. Jebkurš cits tās izmantošanas 
veids (piemēram, telpu apsilde) neatbilst 
noteiktajiem lietošanas mērķiem un ir 
bīstams. 

□ Šis izstrādājums ir izstrādāts, izgatavots un 
tiek piedāvāts pārdošanā saskaņā ar: 

- Direktīvas 72/23/EEK „Zems spriegums” 
drošības prasībām; 

- elektromagnētiskās saderības (EMS) 
Direktīvas aizsardzības prasībām. 

 



 

ELEKTRISKĀ PLĪTS VIRSMA  

 

  1. attēls 

 

Tehniskie dati 

– Šī iekārta atbilst elektroizolācijas 1. klasei. 

– Blakus esošo virsmu pārkaršanas aizsardzība atbilst tipam Y. 

Sildīšanas zonas 

1 Ātrās uzsilšanas elektriskais plīts riņķis ∅ 145 – 1500 W 

2 Ātrās uzsilšanas elektriskais plīts riņķis ∅ 180 – 2000 W 

Vadības panelis 

5 Priekšējā plīts riņķa vadības slēdzis (1) 

6 Aizmugurējā plīts riņķa vadības slēdzis (2) 

7 Plīts riņķu darbības indikators  



 

PLĪTS VIRSMAS LIETOŠANA 
 

Ātrās uzsilšanas elektriskais plīts 
riņķis 
Plīts riņķus ieslēdz, izmantojot slēdžus (2. 
attēls), kuri tiek pagriezti nepieciešamajā 
stāvoklī. Skaitļi no 1 līdz 6 norāda darba stāvokli. 
Pagriešana uz lielāku skaitli nozīmē 
temperatūras palielināšanu. 

Pēc vārīšanās temperatūras sasniegšanas 
iesakām samazināt jaudu atkarībā no vajadzīgās 
sildīšanas intensitātes. Plīts riņķis paliek karsts 5 
minūtes pēc izslēgšanas. 

Šo plīts riņķu tehniskie parametri ir šādi: 

□ Var ātri iegūt vajadzīgo temperatūru. 

□ Maksimālo plīts riņķa jaudu var iegūt, 
izmantojot traukus ar plakanu dibenu. 

□ Jauda tiek ierobežota, ja tiek izmantoti 
nepiemēroti trauki. 

Pareiza elektrisko plīts riņķu 
lietošana (3. attēls)  

Izmantojot plīts riņķus: 

□ pilnībā izslēdziet sildīšanu, kad uz plīts 
riņķiem nav trauku; 

□ neļaujiet šķidrumam nokļūt uz karstas plīts 
virsmas; 

□ lietojiet tikai traukus ar plakanu dibenu; 

□ lietojiet traukus, kas pilnībā nosedz plīts riņķi; 

□ uzlieciet traukiem vāku, lai ietaupītu 
elektroenerģiju; 

□ nekad negatavojiet ēdienu tieši uz plīts riņķa, 
bet tikai piemērotos traukos. 

Par plīts riņķu darbību norāda ieslēgts indikators 
vadības panelī. 

Uzmanību! Lietošanas laikā un pēc 
lietošanas plīts riņķis var būt karsts. 
Neļaujiet bērniem atrasties tā tuvumā!

 

 

 

 
 

 
 
 
 

2. attēls 

  

 
 

 
3. attēls 
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Plīts riņķu lietošanas padomi 
 

 
0-6 
 

 
 

 

 

sildīšana 
 

vārīšana 
 

cepšana 
 
4. attēls 
 

      

 Slēdža 
stāvoklis 

 Gatavošanas veids  

 0  Izslēgts  

 1/2  Kausēšanai (sviesta, 
šokolādes) 

 

 2  Ēdienu siltuma 
uzturēšanai un neliela 
šķidruma daudzuma 
uzsildīšanai 

 

 3  Lai uzsildītu lielāku 
ēdienu daudzumu vai 
pagatavotu mērces un 
krēmus 

 

 3/4  Lēna vārīšana, 
piemēram, makaroniem, 
dārzeņiem, zupām, un 
citu ēdienu gatavošanas 
pabeigšanai 

 

 4  Jebkura veida cepešiem, 
bifštekiem un 
gatavošanai bez vāka  

 

 4/5  Gaļas un zivs cepšanai, 
lai izveidotos kraukšķīga 
virsma, kartupeļu 
cepšanai un liela ūdens 
daudzuma vārīšanai 

 

 6  Ātrai cepšanai vai 
grilētam bifštekam 
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APKOPE UN TĪRĪŠANA 
 

Vispārīgi ieteikumi 

□ Pirms plīts virsmas tīrīšanas to ir 
jāatslēdz no elektrotīkla un jāuzgaida, 
līdz tā atdziest. 

Tīriet virsmu, izmantojot drānu, kas ir 
samērcētā siltā ziepjainā ūdenī vai ūdenī ar 
tīrīšanas līdzekļa šķīdumu. 

□ Nelietojiet abrazīvus vai korozīvus materiālus, 
vai tādus, kas satur hloru.  Neizmantojiet 
tīrīšanai metāla instrumentus. 

□ Neatstājiet uz virsmas skābas vai oksidējošas 
vielas (etiķi, sāli, citrona sulu utt.). 

Emaljētās daļas 

□ Emaljētās daļas ir jāmazgā, izmantojot sūkli 
vai drānu, kas ir samērcēta ziepjainā šķīdumā 
vai citā mazgājamā šķidrumā, kurš nav 
abrazīvs. 

□ Noslaukiet ar sausu drānu. 

Skābas vielas – citrona sula, tomātu 
koncentrāti, etiķis un tamlīdzīgas vielas – ja 
tiek ilgstoši atstātas uz virsmas, padara 
emalju matētu. 

Nerūsējošā tērauda virsma 

□ Nerūsējošā tērauda detaļas ir jānomazgā ar 
ūdeni un jānoslauka ar sausu un tīru drānu. 

□ Gadījumā ja tās ir ļoti netīras, izmantojiet 
īpašus pārdošanā esošus tīrīšanas līdzekļus. 

□ Piezīme. Ilgstoši lietojot iekārtu, augsto 
temperatūru dēļ var izmainīties 
materiāla krāsa ap plīts riņķiem. 

 

 

 

 

 

Elektriskie plīts riņķi 

□ Tīrīšana tiek veikta tad, kad plīts riņķis ir silts. 

□ Tīriet plīts riņķus, izmantojot drānu, kas ir 
samērcēta ūdenī ar nelielu daudzu sāls. Pēc 
tam noslaukiet ar drānu, kas ir samērcēta 
eļļā. 

□ Nelietojiet lielu ūdens daudzumu, jo tas var 
izraisīt rūsēšanu. 

Stikla vāks (atsevišķi 
iegādājams) 

□ Neaizveriet plīts stikla vāku, kamēr nav 
atdzisuši plīts riņķi, jeb darbojas vai nav 
atdzisusi zem plīts virsmas uzstādītā 
cepeškrāsns.  

□ Nenovietojiet uz stikla vāka smagus 
priekšmetus. 

□ Pirms stikla vāka atvēršanas noslaukiet no tā 
jebkādus izlijušos šķidrumus. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nelietojiet tīrīšanai tvaika tīrīšanas ierīces, 
jo mitrums var nokļūt iekārtā, kas var 
izraisīt bīstamas situācijas.

 



 8 

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
 

Pirms plīts virsmas uzstādīšanas noņemiet 
aizsargplēvi. 

Šo plīts virsmu var uzstādīt galda virsmā, kuras 
biezums ir no 20 līdz 40 mm un dziļums – 600 
mm. 

Lai uzstādītu, galda virsmā ir jāizveido 
izgriezums atbilstoši 5. attēlā norādītajiem 
izmēriem,   ņemot vērā šādus nosacījumus: 

- Mēbeles iekšpusē starp plīts virsmas apakšu 
un zem plīts virsmas esošās iekārtas vai 
plaukta augstāko punktu ir jāpaliek vismaz 30 
mm lielam attālumam. 

- Jebkurai sānu sienai ir jāatrodas vismaz 50 
mm attālumā no plīts virsmas. 

- Sienai aiz plīts virsmas ir jābūt vismaz 50 mm 
attālumā no plīts virsmas. 

- Starp plīts virsmu un virs tās uzstādīto 
plauktu vai tvaika nosūcēju ir jāpaliek vismaz 
650 mm lielam attālumam. 

- Mēbeļu sienu vai blakus esošo iekārtu apdarei 
ir jābūt izturīgai pret augstu temperatūru 
(pārkaršanas aizsardzības tips Y saskaņā ar 
standartu NE 60335-2 6). 

Neuzstādiet iekārtu viegli uzliesmojošu 
materiālu (piemēram, aizkaru) tuvumā. 

 

 

 

 

 

 
5. attēls 

 

 

 
6. attēls 
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UZSTĀDĪŠANA

Plīts virsmas uzstādīšana (7., 8. 
attēls) 

Katras plīts virsmas komplektā ir iekļautas 
plāksnes un skrūves tās uzstādīšanai galda 
virsmā, kuras biezumam ir jābūt 2-4 cm 
robežās. 

□ Izveidojiet izgriezumu mēbelē (skatiet 
attēlu iepriekšējā lpp.). 

□ Uzstādiet starpliku D uz mēbeles gar 
izveidotā cauruma malu tā, lai malas sakristu. 

□ Apgrieziet otrādi plīts virsmu un 
atbilstošajās ligzdās uzstādiet plāksnes A. 
Piestipriniet tās ar skrūvēm B, nepieskrūvējot 
līdz galam. Esiet uzmanīgi, lai plāksnes būtu 
piestiprinātas tā, kā parādīts 8. attēlā. 

□ Ievietojiet plīts virsmu izgriezumā un 
pārliecinieties, vai tas ir izdarīts pareizi. 

□ Nofiksējiet savās vietās plāksnes A; 
galam C ir jābūt ievietotam atbilstošajā 
ligzdā. 

□ Pilnībā aizskrūvējiet skrūves B, līdz plīts 
virsma ir kārtīgi nostiprināta. 

□ Izmantojot asu nazi vai asmeni, 
noņemiet starplikas D malu, kas atrodas 
ārpus plīts virsmas malas. 

 

 

 

 

 

 

 
7. attēls 

 

 

 
8. attēls 
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ELEKTRĪBAS PIESLĒGUMS 

SVARĪGI! Uzstādīšanu ir jāveic atbilstoši 
ražotāja instrukcijām. Nepareiza 
uzstādīšana var būt par iemeslu cilvēku un 
dzīvnieku traumām vai priekšmetu 
bojājumiem, par kuriem ražotājs neatbild. 

Pieslēgšana elektrotīklam 

□ Pieslēgšanu elektrotīklam ir jāveic 
kvalificētiem darbiniekiem atbilstoši spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem. 

□ Šī iekārta ir jāpieslēdz elektrotīklam, ņemot 
vērā nosacījumu, ka tīkla spriegumam ir 
jāatbilst tehnisko datu plāksnē norādītajām 
vērtībām. Kabeļu parametriem ir arī jāatbilst 
tehnisko datu plāksnē norādītajai jaudai. 

□ Kontaktdakša ir jāpievieno kontaktligzdai ar 
iezemējumu atbilstoši drošības noteikumu 
prasībām (modeļiem, kuri tiek piegādāti ar 
kontaktdakšu).  

□ Ja iekārta tiek piegādāta bez kontaktdakšas, 
tai ir nepieciešams uzstādīt kontaktdakšu, kas 
atbilst iekārtas patērētajai jaudai un 
tehniskajiem datiem. 

□ Ir iespējams izveidot tiešu pieslēgumu pie 
elektrotīkla, ja starp iekārtu un elektrotīklu 
tiek uzstādīts vienpola slēdzis ar 3 mm 
minimālo attālumu starp atvienotiem 
kontaktiem. 

□ Barošanas kabelis nedrīkst saskarties ar 
karstiem priekšmetiem. Tā temperatūra 
nedrīkst pārsniegt 75° С. 

□ Pēc iekārtas uzstādīšanas slēdzim vai 
kontaktligzdai ir jābūt viegli pieejamai. 

PIEZĪME. Izveidojot pieslēgumu 
elektrotīklam, nelietojiet adapterus, 

pārveidotājus, sadalītājus un 
pagarinātājus, jo tas var izraisīt 
pārkaršanu un aizdegšanos. 

Ja gadījumā, lai uzstādītu iekārtu, vajag veikt 
izmaiņas mājas elektroinstalācijā vai 
kontaktdakša neatbilst kontaktligzdai, ir 
nepieciešams izmantot kvalificētu darbinieku 
pakalpojumus. 

Šiem darbiniekiem ir jāpārliecinās, vai 
kontaktdakšas kabeļa parametri atbilst iekārtas 
patērējamai jaudai. Ja uz plīts virsmas parādās 
plaisas, to ir jāatslēdz no elektrotīkla. 

Šī iekārta ir obligāti jāiezemē. Ražotājs 
nav atbildīgs ne par kādām sekām, kas 
rodas neievērojot šo prasību. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

 

Pirms jebkādu elektroinstalācijas darbu 
veikšanas iekārta ir jāatslēdz no 
elektrotīkla. 

Barošanas kabeļa maiņa 

□ Apgrieziet plīts virsmu otrādi un noņemiet 
kontaktspaiļu kārbas vāciņu, ievietojot 
skrūvgriezi divās atverēs A (9. attēls).   

□ Atveriet vada fiksatoru, atskrūvējot skrūves F; 
atskrūvējiet kontaktspaiļu skrūves un izņemiet 
kabeli. 

□ Jaunajam barošanas kabelim ir jābūt tāda 
paša tipa, kā iekārtā uzstādītajam. Kabelis ir 
jāpievieno kontaktspailēm tā, kā parādīts 
attēlos. 

Barošanas kabeļa parametri un 
pieslēgšanas shēma 
Izmantojiet Н05RR-F tipa kabeli. 

230 W, 50/60 Hz  

Šķērsgriezums: 3 х 1,5 mm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9. attēls 

 

 
10. attēls 

 

 
11. attēls 

 

Ražotājs nav atbildīgs par šajā rokasgrāmatā esošajām drukas kļūdām un patur tiesības veikt izmaiņas savos 

izstrādājumos, nemainot to galvenos tehniskos parametrus. 

Candy Elettrodomestici 

Brugerio (Milāna) 

1101449 2 .  r e d .  


