
KAITLENTĖS
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



TURINYS

Saugos reikalavimai .................................................................4
1. Nurodymai prietaisą įrengiančiam meistrui .......................5
1.1. Montavimas į baldą ..............................................................5
1.2. Tinkama vieta ......................................................................5
2. Prijungimas prie elektros tinklo ..........................................5
2.1. Elektros prijungimas ............................................................5
2.2. Dujų prijungimas ..................................................................5
2.3. Kaitlentės pritaikymas kitokios rūšies dujoms......................6
2.4. Minimalios liepsnos reguliavimas ........................................6
3. Kaitlentės naudojimas – nurodymai vartotojui..................6
3.1. Dujinių degiklių naudojimas .................................................6
3.2. Kaitlentės elektrinės kaitvietės naudojimas .........................6
4. Valymas ir priežiūra ..............................................................7
5. Techninė priežiūra ................................................................7
6. Aplinkosauga ........................................................................7



pasiekiama erdvė

3 pav.1 pav.

CILINDRINĖ

KŪGINĖ

PURKŠTUKAS

TAIP NE NE NE NE



ĮSPĖJIMAS! Šis prietaisas ir jo pasiekiamos dalys naudojimo metu įkaista. Reikia būti atsargiems, 
kad neprisiliestumėte prie kaitinimo elementų.
• Mažesnius nei 8 metų vaikus reikia laikyti atokiai nuo prietaiso, nebent jie būtų visą laiką prižiūrimi.
• Šiuo prietaisu gali naudotis 8 metų amžiaus ir vyresni vaikai, o taip pat asmenys su fizine, jutimine ir 
protine negalia arba neturintys tam reikalingų įgūdžių bei žinių, jei jie yra prižiūrimi ar apmokomi už jų 
saugumą atsakingo asmens, kaip reikia saugiai naudotis prietaisu, o taip pat supranta kylančias 
grėsmes.
• Vaikams negalima žaisti su prietaisu.
• Valymo ir priežiūros darbų nederėtų imtis vaikams be suaugusiųjų priežiūros.
ĮSPĖJIMAS! Be priežiūros palikti ant kaitlentės riebaluose ar aliejuje gaminamą maistą gali būti 
pavojinga, nes gali kilti gaisras.
• NIEKUOMET nemėginkite gesinti liepsnos vandeniu. Pirmiausia išjunkite prietaisą, o po to nuslopinkite
liepsną, uždengdami ją dangčiu ar priešgaisrine skraiste.
ĮSPĖJIMAS! Gaisro pavojus: ant kaitlentės paviršiaus nedėkite jokių daiktų.
ĮSPĖJIMAS! Jei paviršius yra įtrūkęs, vengdami elektros smūgio išjunkite prietaisą.
• Valydami prietaisą, nenaudokite garinio valytuvo.
• Lašus nuo dangčio reikia nuvalyti prieš jį atidarant.
• Prieš nuleidžiant dangtį, kaitlentės paviršiui reikia leisti atvėsti.
• Šis prietaisas nėra skirtas tam, kad būtų valdomas išoriniu laikmačiu ar atskira nuotolinio valdymo 
sistema.
• Tai reiškia, kad pagal galiojančias elektrosaugos taisykles elektros instaliacijoje turi būti įrengtas 
stacionarus atjungimo nuo elektros tinklo įtaisas.
• Nurodymuose dėl naudotino elektros kabelio tipo atsižvelgiama į temperatūrą ant galinio prietaiso 
paviršiaus.
• Jei prietaiso kabelis yra pažeistas, jį būtina pakeisti specialiu kabeliu ar mazgu, kurį galima užsisakyti 
techninės priežiūros centre.
ATSARGIAI! Siekiant išvengti pavojaus, kurį keltų neprognozuojama šiluminės apsaugos atstata, šio 
prietaiso prie elektros tinklo negalima jungti per išorinį įtaisą, pvz., laikmatį. Prietaiso taip pat negalima
jungti prie instaliacijos atšakos, įtampa kurioje periodiškai įjungiama ir išjungiama.
• Šį prietaisą būtina įrengti vadovaujantis galiojančio reglamento reikalavimais ir naudoti tik gerai 
vėdinamoje vietoje. Prieš įrengdami arba naudodami prietaisą, perskaitykite pateiktus nurodymus.
• Ši instrukcija galioja tik šalyje, kurios simbolis yra nurodytas ant prietaiso. Jei ant prietaiso nėra 
nurodyta jokio simbolio, būtina vadovautis techninėmis instrukcijomis, kurios suteikia reikiamą 
informaciją dėl prietaiso modifikavimo naudojimui konkrečioje šalyje.
• Prieš įrengiant prietaisą, būtina įsitikinti, ar vietinės dujų tiekimo sąlygos (dujų rūšis ir dujų slėgis) 
tinka prietaisui, ir ar prietaisas yra gerai sureguliuotas.
• Šio prietaiso reguliavimo sąlygos yra nurodytos etiketėje (arba duomenų lentelėje).
• Šis prietaisas nėra jungiamas prie degimo produktų šalinimo sistemos. Jį būtina įrengti ir prijungti 
remiantis galiojančiais įrengimo reikalavimais. Ypatingą dėmesį būtina skirti reikalavimams dėl 
ventiliacijos.
• Eksploatuojant dujinę viryklę, patalpoje, kurioje įrengta viryklė, išsiskiria karštis ir drėgmė. Virtuvė 
turi būti gerai vėdinama: palikite atviras natūraliosios ventiliacijos angas arba įrenkite priverstinės ven-
tiliacijos prietaisą (ištraukiamąjį ventiliatorių arba gartraukį).  Ilgą laiką intensyviai naudojant prietaisą, 
gali prireikti papildomo vėdinimo, pavyzdžiui, atidaryti langus, arba efektyvesnės ištraukiamosios 
ventiliacijos, pavyzdžiui, padidinti įrengto priverstinės ventiliacijos prietaiso greitį.

SAUGOS REIKALAVIMAI



Jei prietaisas nėra aprūpintas elektros kabeliu su šakute, arba naudojant
kitokias atjungimo nuo elektros tinklo priemones, jų skiriamasis atstumas
tarp atvirų kontaktų (prietaisui esant visiškai atjungtam) turi atitikti III virš-
įtampių kategoriją. Naudojimo instrukcijoje turi būti nurodyta, kad pagal 
galiojančias elektrosaugos taisykles elektros instaliacijoje turi būti įrengtas
stacionarus atjungimo nuo elektros tinklo įtaisas.

1. NURODYMAI PRIETAISĄ ĮRENGIANČIAM MEISTRUI

Kaitlentę galima sumontuoti bet kokiame 25–45 mm storio stalviršyje, 
atspariame 100°C temperatūrai. 2 pav. parodyti reikalingos išpjovos 
stalviršyje matmenys.
Jei kaitlentė įrengiama šalia virtuvės spintelės iš bet kurios pusės, atstu-
mas tarp kaitlentės ir spintelės turi būti mažiausiai 15 cm (žr. 4 pav.); 
tuo tarpu atstumas tarp kaitlentės ir galinės sienos turi būti mažiausiai 
5,5 cm.
Atstumas tarp kaitlentės ir virtuvės spintelės ar bet kokio prietaiso virš jo 
(pvz., gartraukio) turi būti ne mažesnis kaip 70 cm (4 pav.).
Jei tarp įmontuotos kaitlentės ir žemiau jos esančios ertmės ir pasiekia-
ma erdvė, būtina įrengti skiriančiąją pertvarą, padarytą iš izoliuojančios 
medžiagos (medžio ar panašios medžiagos) (3 pav.).
SVARBU – schemoje 1 paveikslėlyje parodyta, kaip turi būti užde-
damas sandariklis.

Kaitlentė tvirtinama fiksavimo laikikliais, uždedamais naudojant skyles 
prietaiso pagrinde.

Jei 60 cm kaitlentė yra montuojama virš orkaitės, kurioje nėra įrengta 
aušinimo ventiliatoriumi sistema, balde rekomenduojama padaryti 
ventiliacines angas.
Šios angos turi būti mažiausiai 300 cm² ploto ir išdėstytos, taip, kaip 
parodyta 5 pav.
Jei virš orkaitės montuojama 75 cm kaitlentė, orkaitė turi būti aušinama 
ventiliatoriumi.
Šis prietaisas nėra skirtas tam, kad būtų valdomas išoriniu laikmačiu ar 
atskira nuotolinio valdymo sistema.

2. PRIJUNGIMAS PRIE ELEKTROS TINKLO
ĮSPĖJIMAS! Šį prietaisą privaloma įžeminti.
Šis prietaisas yra skirtas tik naudojimui buityje. Prietaisą prie elektros 
tinklo turi prijungti kvalifikuotas elektrikas, laikydamasis visų galiojančių 
elektrosaugos reikalavimų. Prietaisas turi būti jungiamas tik prie tinkamos
galios gnybtų dėžutės; tam netinka standartinis 3 polių kištukas/šakutė. 
Instaliacijos atšakoje būtina įrengti dvipolį jungiklį su atitinkama apsauga 
lydžiuoju saugikliu. Daugiau informacijos apie atskiro produkto naudoja-
mąją galią galima rasti naudojimo instrukcijoje arba prietaiso duomenų 
lentelėje. Jei įrengiant prietaisą prireikia ilgesnio kabelio, nei pridedamas
prie prietaiso, būtina naudoti atitinkamo skerspjūvio ploto karščiui atsparų
kabelį.

Prietaisas prie instaliacijos atšakos gnybtų dėžutės prijungiamas taip:
PRIJUNGIAMAS PRIE GNYBTŲ DĖŽUTĖS GNYBTO
Žalias-geltonas laidas Įžeminimo gnybto
Mėlynas laidas
Rudas laidas

Neutralės gnybto
Fazės gnybto

BLOGAI ĮRENGUS BUITINĮ ELEKTROS PRIETAISĄ, JIS GALI NEVEIKTI KAIP PRIDERA, O TAIP PAT GALI KILTI GRĖSMĖ JUO BESINAUDO-
JANTIEMS ŽMONĖMS. DĖL ŠIOS PRIEŽASTIES ĮRENGIMO DARBUS TURI ATLIKTI KVALIFIKUOTAS MEISTRAS, KURIS ŠIUOS DARBUS 
ATLIKS REMIANTIS GALIOJANČIU TECHNINIU REGLAMENTU. JEI NEPAISOMA ŠIO NURODYMO IR ĮRENGIMO DARBUS ATLIEKA NEKVA-
LIFIKUOTAS ASMUO, GAMINTOJAS NEPRISIIMS ATSAKOMYBĖS UŽ JOKIUS TECHNINIUS PRIETAISO GEDIMUS, O TAIP PAT UŽ GALIMĄ 
MATERIALINĘ ŽALĄ AR ŽMONIŲ TRAUMAS.

1.1 MONTAVIMAS Į BALDĄ

1.2. TINKAMA VIETA

Pažvelgdami į duomenų lentelę, pritvirtintą prietaiso išorėje, įsitikinkite, 
ar prietaisui tiks elektros tinklo įtampa ir paduodama galia.
Prieš prijungdami, patikrinkite įžeminimo sistemą.
Remiantis norminių aktų reikalavimais, šį prietaisą privaloma įžeminti. 
Jei nebus laikomasi šio reikalavimo, gamintojas neprisiims atsakomybės 
už jokią žalą, padarytą žmonėms ar inventoriui. Jei kabelio šakutė dar 
nėra uždėta, ant kabelio uždėkite šakutę, atsižvelgdami į duomenų 
plokštelėje nurodytą galią. Įžeminimo laidas yra žalios-geltonos spalvų. 
Turi būti užtikrinama nuolatinė prieiga prie kabelio šakutės.
Jei kaitlentė tiesiogiai prijungiama prie instaliacijos atšakos, prieš ją 
būtina įrengti automatinį išjungiklį.
Jei prietaiso kabelis yra pažeistas, vengiant potencialios grėsmės jį turi 
pakeisti kvalifikuotas meistras.

Įžeminimo laidas (žalios-geltonos spalvų) turi būti mažiausiai 10 mm 
ilgesnis už fazės ir neutralės laidus.
Elektros kabelio skerspjūvio plotas turi atitikti kaitlentės naudojamą galią.
Maitinimo specifikacijas rasite prietaiso duomenų lentelėje. 
Pasirūpinkite naudoti 3x0,75 mm² H05RR-F elektros kabelį.

FAZĖ
ĮŽEMINIMAS
NEUTRALĖ

Elektros kabelis

Rudas laidas
Žalias-geltonas laidas
Mėlynas laidas

Elektros 
tinklas

2.2. DUJŲ PRIJUNGIMAS
Šios instrukcijos skirtos kvalifikuotam meistrui; prietaisas turi būti įrengia-
mas pagal galiojančių norminių aktų reikalavimus. (Pagal įstatymus, 
dujų prijungimą (priežiūra) turi vykdyti meistras, turintis dujų saugos
atestatą)

Visi darbai turi būti atliekami tik atjungus prietaisą nuo elektros tinklo.

Kaitlentės duomenų lentelėje yra nurodyta, su kokios rūšies dujomis 
kaitlentė turi būti naudojama. Kaitlentė prie dujotiekio arba dujų baliono 
turi būti jungiam tik įsitikinus, kad kaitlentė yra sureguliuota tiekiamų 
dujų rūšiai. Jei kaitlentė nėra tinkamai sureguliuota, skaitykite tolesnius 
paragrafus, kuriuose aprašytas kaitlentės pritaikymas kitokios rūšies 
dujoms.
Jei tai suskystintosios dujos (iš dujų baliono), reikia naudoti nacionalinių 
standartų reikalavimus atitinkantį slėgio reduktorių.
Naudokite tik nacionalinių standartų reikalavimus atitinkančias žarnas, 
poveržles ir sandariklius.
Kai kurie kaitlenčių modeliai būna aprūpinti kūgine dujų jungtimi, kad 
būtų tenkinami reikalavimai, galiojantys šalyse, kur tokio tipo jungčių 
naudojimas privalomas; 8 paveikslėlyje parodyta, kaip atpažinti skirtingo 
tipo jungtis (CY = cilindrinė, CO = kūginė). Bet kokiu atveju prie kaitlentės
turi būti jungiama cilindrinė jungties dalis.

Jei kaitlentė prie dujų šaltinio jungiama lanksčia žarna, šios žarnos ilgis 
neturi viršyti 2 metrų.

Šį prietaisą būtina įrengti vadovaujantis galiojančio reglamento reikalavi-
mais ir naudoti tik gerai vėdinamoje vietoje. Prieš įrengdami arba naudo-
dami prietaisą, perskaitykite pateiktus nurodymus.
Eksploatuojant dujinę viryklę, patalpoje, kurioje įrengta viryklė, išsiskiria 
karštis ir drėgmė. Dėl šios priežasties būtina pasirūpinti gera ventiliacija 
arba paliekant atviras natūralias ventiliacijos angas, arba įrengiant gar-
traukį su ištraukiamuoju kanalu. Ilgą laiką intensyviai naudojant prietai-
są, gali prireikti papildomo vėdinimo, pavyzdžiui, atidaryti langus arba 
padidinti įrengto priverstinės ventiliacijos prietaiso greitį.

Jei nėra galimybės įrengti gartraukį, išorinėje sienoje ar lange reikia 
sumontuoti elektrinį ventiliatorių, kuris užtikrintų tinkamą oro cirkuliaciją.

Elektrinis ventiliatorius turi gebėti kas valandą 3–5 kartus pakeisti visą 
virtuvės orą. Prietaisą įrengiantis meistras turi laikytis galiojančių normi-
nių aktų reikalavimų.

Pastaba. Mes nepropaguojame naudoti nuotėkio relės su elektrinėmis 
kaitlentėmis, prijungtomis prie instaliacijos gnybtų dėžutės, nes gali 
įvykti klaidingų suveikimų. Tačiau jums dar kartą primename, kad 
prietaisas turi būti tinkamai įžemintas. Gamintojas neprisiims jokios 
atsakomybės už žalą, patirtą dėl prietaiso netinkamo prijungimo prie 
elektros tinklo.

2.1. ELEKTROS PRIJUNGIMAS



2.3. KAITLENTĖS PRITAIKYMAS 
KITOKIOS RŪŠIES DUJOMS

Norėdami pritaikyti kaitlentę kitokios rūšies dujoms, atlikite tokius 
veiksmus:
• Nuimkite groteles ir išimkite degiklius.
• Į degiklio pagrindą įstatykite 7 mm šešiakampį veržliaraktį (7 pav.).
• Išsukite purkštuką ir pakeiskite jį tinkamu naudojamos rūšies dujoms 
(žr. dujų rūšių lentelę).

2.4. MINIMALIOS LIEPSNOS REGULIAVIMAS

Uždegę degiklius, pasukite rankenėlę į minimalios liepsnos padėtį, o po 
to nuimkite čiaupo rankenėlę (ji lengvai nusiima šiek tiek patraukus).
Reguliavimo varžtas sukiojamas nedideliu atsuktuvu plokščiu galu (9 pav.).
Sukant varžtą pagal laikrodžio rodyklę, dujų srautas mažėja, o sukant 
varžtą prieš laikrodžio rodyklę – dujų srautas didėja. Sureguliuokite 
liepsną taip, kad ji būtų apytikriai 3–4 mm aukščio, o po to grąžinkite į 
vietą degiklio rankenėlę.
Kai naudojamos suskystintosios dujos, minimalios liepsnos reguliavimo 
varžtą reikia priveržti iki galo (pagal laikrodžio rodyklę).
Sureguliavę kaitlentę kitos rūšies dujoms, ant prietaiso esančią senąją 
duomenų lentelę pakeiskite kita, kuri tiktų dujų rūšiai, kuria kaitlentė 
buvo pritaikyta (duomenų lentelės yra kaitlentės komplekto sudėtyje).

3. KAITLENTĖS NAUDOJIMAS – NURODYMAI 
VARTOTOJUI

Šis prietaisas turi būti naudojamas tik pagal tiesioginę paskirtį – gaminti 
maistą buityje. Bet koks kitas naudojimas traktuotinas kaip netinkamas 
ir todėl gali būti pavojingas. Gamintojas neprisiims atsakomybės už 
jokius nuostolius, patirtus prietaisą naudojant netinkamai.

3.1. DUJINIŲ DEGIKLIŲ NAUDOJIMAS
Norėdami uždegti degiklius, priartinkite uždegtą degtuvą prie pat degik-
lio, o po to nuspauskite ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę degiklio 
čiaupo rankenėlę.
Jei degikliai nebuvo naudojami keletą dienų, prieš uždegdami degiklį 
palaukite keletą sekundžių, kad iš vamzdelių galėtų pasišalinti oras.
Jei kaitlentė aprūpinta elektroniniais žiebtuvėliais, degikliai uždegami taip:
• Nuspauskite ir pasukite čiaupo rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę iki 
uždegimo simbolio.
• Paspausdami žiebtuvėlio mygtuką, uždekite degiklį.
Jei kaitlentė aprūpinta automatinio uždegimo sistema, paprasčiausiai 
nuspauskite ir pasukite čiaupo rankenėlę iki uždegimo simbolio.
Uždegimo sistema pastoviai generuoja kibirkštį, kol čiaupo rankenėlė 
yra laikoma nuspausta.
Jei degiklis neužsidega per 5 sekundes, pasukite čiaupo rankenėlę į 
padėtį 0 ir pakartokite uždegimo procedūrą.

Ant degiklio uždėjus mažesnį indą, degiklio liepsną reikia sureguliuoti 
taip, kad liepsna neapgobtų indo dugno. Negalima naudoti indų įgaubtu 
ar išgaubtu dugnu.
ĮSPĖJIMAS! Jei liepsna atsitiktinai užgęsta, pasukite čiaupo ranke-
nėlę į padėtį „išjungta“ ir mažiausiai 1 minutę nemėginkite iš naujo 
uždegti degiklio.
Jei ilgainiui čiaupų rankenėlės ima sunkiau sukiotis, reikia sutepti čiaupų 
ašeles.
Tokią operaciją gali atlikti kvalifikuotas serviso meistras.

Lanksti dujų žarna turi būti pravedama taip, kad nesiliestų prie jokių 
judamų baldo dalių (pvz., stalčiaus) ir neitų pro vietas, kuriose galėtų 
būti suspaudžiama (sulenkiama) arba kaip nors pažeidžiama.

Kad būtų išvengta kaitlentės sugadinimo, ji turi būti įrengiama tokia 
tvarka (6 pav.):

1) Vadovaudamiesi paveikslėliu, eilės tvarka surinkite visas dalis:
A: 1/2 colio cilindrinį kištukinį adapterį
B: 1/2 colio tarpiklį
C: 1/2 colio kūginį-cilindrinį arba cilindrinį-cilindrinį lizdinį dujų adapterį

2) Užveržkite sandūras veržliarakčiu, nepamiršdami iš anksto 
pasukti vamzdelio į reikiamą padėtį.

3) Jungtį C prijunkite prie dujų tiekimo vamzdžio standžiu variniu 
vamzdeliu arba lanksčia plienine žarna.

SVARBU: Naudodami muiliną vandenį, atlikite galutinį vamzdelių 
sandūrų sandarumo patikrinimą. NIEKUOMET NETIKRINKITE 
SANDARUMO SU LIEPSNA. Taip pat pasirūpinkite, kad lanksti 
žarna nesiliestų prie judamų baldo dalių (pvz., stalčiaus) ir neitų 
pro vietas, kuriose galėtų būti kaip nors pažeidžiama.

ĮSPĖJIMAS! Jei netoli prietaiso pajusite dujų kvapas, užsukite dujų 
tiekimą prietaisui ir iškart išsikvieskite serviso meistrą. Neieškokite dujų 
nuotėkio su atvira liepsna.

Degiklio tipas
Puodo/ 

keptuvės 
skersmuo (cm)

12–18
18–24
24–26

A lentelė

Galia 
(kW)

G20/20 mbar 
(metanas)

G30/28-30 mbar 
(SkND)

Kaitlentėse su apsauginiu įtaisu (kuris nutraukia dujų tiekimą degikliui 
atsitiktinai užgesus liepsnai), degikliai yra uždegami kaip aprašyta 
aukščiau, tačiau reikia atkreipti dėmesį į vieną dalyką.
Prieš uždegant dujinę kaitlentę, reikia įsitikinti, ar į savo vietas yra įstatyti 
degikliai ir gerai uždėtos jų karūnėlės.

BENDROS REKOMENDACIJOS
Geriausiems rezultatams naudokite maisto gaminimo indus lygiu dugnu.  
Puodo dugno skersmuo turi atitikti dujinį degiklį, kaip nurodyta A lentelėje.

Maisto gaminimo indų tinkamumas (11 pav.)
Atminkite, kad didesni prikaistuviai turi didesnį kaitinimo paviršiaus plotą.
Juose maistas bus gaminamas greičiau, nei prikaistuviuose su mažesniu 
kaitinimo paviršiaus plotu.
Visuomet naudokite prikaistuvį, kurio dydis proporcingas gaminamo maisto
kiekiui. Kad maistas neišsilietų, nenaudokite labai mažų prikaistuvių, 
ypač gamindami maistą su daug skysčio. Jei greitai paruošiamam maistui
gaminti bus naudojami labai dideli prikaistuviai, ištuštinus prikaistuvį prie 
indo sienelių liks prikibę dešrelių ir skysčio likučių.
Gaminant saldžius patiekalus, patartina naudoti uždarus prikaistuvius ir 
kepimo skardas ar formas. Iš atviro prikaistuvio išsiliejęs cukrus ir sultys 
gali prikibti prie kaitlentės paviršiaus ir po to sunkiai nusivalyti.
Tai ypač svarbu troškinimui naudojamiems prikaistuviams arba greitpuo-
džiams, kuriuose maistas gaminamas aukštoje temperatūroje.
Nepalikite neprižiūrimo degiklio be prikaistuvio arba tada, kai degiklio 
yra uždėtas tuščias prikaistuvis.
Apie maisto gaminimo indų tinkamumą sprendžiama pagal tokį kriterijų – 
jie turi būti sunkūs.
Jie taip pat turi visiškai dengti degiklio paviršių; indai gali būti šiek tiek 
didesni už degiklį, tačiau ne mažesni.
Dugno paviršius turi būti visiškai lygus ir gerai prigulti prie kaitvietės 
paviršiaus.
• Kad elektrinė kaitvietė būtų optimaliai naudojama su mažiausiomis 
elektros energijos sąnaudomis, reikia naudoti tik prikaistuvius lygiu, 
glotniu dugnu. Prikaistuvio skersmuo turi būti kuo labiau artimas 
kaitvietės skersmeniui, ir niekuomet neturi būti mažesnis. Prikaistuvio 
dugnas turi būti sausas; taip pat derėtų vengti gaminamo maisto 
išsiliejimo. Ant kaitvietės negalima palikti tuščio prikaistuvio; kaitvietės 
taip pat negalima palikti įjungtos be uždėto puodo.

Kaitvietės rankenėlę pasukite į padėtį, atitinkančią reikiamą kaitvietės 
temperatūrą. Įsižiebia kaitvietės indikatorius ir kaitvietė ima kaisti.
Baigę gaminti, pasukite rankenėlę į padėtį „O“. (10 pav.). Nepalikite 
įjungtos kaitvietės be uždėto puodo. Naudojamo prikaistuvio dugno 
skersmuo yra labai svarbus. Maksimalus prikaistuvio dugno skersmuo 
yra 14 cm; dugnas turi būti lygus.
Kai pirmąkart naudosite elektrinę kaitvietę, prieš uždėdami ant jos 
prikaistuvį duokite kaitvietei 5 minutes pakaisti. Tai leis sukietėti karščiui 
atspariai kaitvietės dangai.
Kaitvietę valykite drėgnu skudurėliu su trupučiu ploviklio. Negrandykite 
prie kaitvietės prikibusių maisto likučių peiliu arba kokiu nors kitu kietu 
ar aštriu daiktu.
Nuvalę kaitvietę, įjunkite ją kelioms akimirkoms, kad kaitvietė nudžiūtų. 
Tačiau jos negalima palikti daugiau nei kelioms akimirkoms be uždėto 
prikaistuvio.

Padėtis Galia (W) Galia (W) Paaiškinimas
Kaitvietė išjungta
Pašildymas
Gaminimas žemoje temperatūroje
Gaminimas žemoje temperatūroje
Gaminimas, kepimas, virimas
Gaminimas, kepimas, virimas
Gaminimas, kepimas, virimas

3.2. KAITLENTĖS ELEKTRINĖS KAITVIETĖS 
NAUDOJIMAS



4. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Prieš valydami kaitlentę, įsitikinkite, ar prietaisas yra atvėsęs. Ištraukdami
prietaiso kabelio šakutę iš elektros lizdo (jei prietaisas prijungtas tiesio-
giai), atjunkite kaitlentę nuo elektros tinklo.

Valymo ir priežiūros darbų nederėtų imtis vaikams be suaugusiųjų 
priežiūros.

Niekuomet nenaudokite abrazyvių, koroziją sukeliančių valiklių, baliklių 
ar rūgščių. Emaliuotų, lakuotų ar nerūdijančio plieno paviršių valymui 
venkite naudoti rūgštines ar šarmines medžiagas (citrinos sultis, actą ir 
t.t.).

Emaliuotus, lakuotus ar chromuotus paviršius valykite šilto muilino van-
dens tirpalu ar nešarminiu valikliu. Nerūdijančio plieno paviršių valymui 
naudokite specialią priemonę.

Degiklius galima nuplauti muilinu vandeniu. Norėdami grąžinti buvusį 
žvilgesį, naudokite buitinį valiklį nerūdijančio plieno paviršiams. Nuplovę 
degiklius, juos nusausinkite ir įdėkite į vietas.
Labai svarbu degiklius sudėti tinkamai.

Chromuotos grotelės ir degikliai
Ilgainiui gali pakisti chromuotų grotelių ir degiklių spalva. Tai nedaro 
jokios įtakos kaitlentės veikimui.

Prireikus techninės priežiūros centre galima užsisakyti atsarginių dalių.

5. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Prieš skambindami į techninės priežiūros centrą, patikrinkite šiuos 
dalykus:
• ar prietaiso kabelio šakutė yra gerai įkišta į elektros lizdą ir ar neperde-
gęs saugiklis;
• ar nėra sutrikęs dujų tiekimas.

Jei nesklandumo priežasties aptikti nepavyksta, išjunkite prietaisą ir 
kreipkitės į techninės priežiūros centrą. NEARDYKITE PRIETAISO 
PATYS.

Šis prietaisas yra paženklintas remiantis europine 
direktyva 2002/96/EC dėl elektrinės ir elektroninės 
įrangos atliekų (WEEE).
Tinkamai utilizuojant prietaisą, išvengiama žalingo 
poveikio supančiai aplinkai ir žmonių sveikatai, kuris 
būtų neišvengiamas šio prietaiso atsikratant netinkamai.
Ant prietaiso esantis simbolis nurodo, kad su šiuo 

prietaisu negalima elgtis kaip su buitinėmis šiukšlėmis. Jį reikia pristatyti 
į senos įrangos priėmimo punktą perdirbimui.
Utilizuojant prietaisą, reikia laikytis atliekų tvarkymą reglamentuojančių 
įstatymų.
Išsamesnės informacijos apie šio prietaiso atliekų tvarkymą ir utilizavimą
teiraukitės vietos savivaldybėje, komunalinių atliekų tvarkymo kompani-
joje arba parduotuvėje, kurioje įsigijote šį prietaisą.

6. APLINKOSAUGA

Gamintojas neprisiims atsakomybės už bet kokius neatitikimus, atsiradu-
sius dėl šioje naudojimo instrukcijoje galinčių pasitaikyti spaudos ir 
vertimo klaidų. Mes pasiliekame teisę prireikus modifikuoti gaminį, tame 
tarpe ekonomiškumo aspektais, nepakenkiant jo funkcionalumui ir 
saugumui.

Atitikties deklaracija: Ši įranga, kurios dalys skirtos sąlyčiui su maistu, 
atitinka EEB direktyvoje 89/109 nustatytus reikalavimus.

Prietaisas atitinka europinėse direktyvose 2006/95/EC, 
2004/108/EC ir 2009/142/EC, o taip pat vėlesniuose jų 
papildymuose nustatytus reikalavimus.

Šis prietaisas yra skirtas naudojimui buityje, ne komercinėje veikloje.

Degikliai

ĮMONTUOJAMOSIOS KAITLENTĖS

Tipas / modelis

Apsaugos nuo liepsnos užgesimo įtaisas

Ekonomiškas degiklis  (AUX Ø 50 mm)

Elektrinė kaitvietė

Pusiau greitas degiklis   (SR Ø 75 mm)

Greitasis degiklis            (R Ø 100 mm)

Tiekiamų dujų rūšis / galia:

G20/20 mbar (metanas)

G30/28–30 mbar (SkND)

Įrengimo klasė

Įtampa / dažnis V / Hz

Naudojamoji elektrinė galia

Elektrinis uždegimas

Gaminio matmenys

1 lentelė

Dujų šiluminė galia

–

220–240 V / 50–60 Hz

ė kaitvietė (

220–240 V / 50–60 Hz



DUJŲ RŪŠIS

Dujų rūšis

Dujų slėgis

Dujų rūšis

Dujų slėgis

Gamintojas neprisiims atsakomybės už bet kokius neatitikimus, atsiradusius dėl šioje naudojimo instrukcijoje galinčių pasitaikyti 
spaudos ir vertimo klaidų. Mes pasiliekame teisę prireikus modifikuoti gaminį, tame tarpe ekonomiškumo aspektais, nepakenkiant jo 
funkcionalumui ir saugumui.

KAITLENTĖS


