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GODĀJAMAIS PIRCĒJ,

Firmas „Hansa” ražotās plīts virsmas priekšrocība ir tās vieglā lietošana un lieliskā efektivi-
tāte. Pēc iepazīšanās ar lietošanas instrukciju, plīts virsmas apkalpe Jums neradīs nekādas 
problēmas.

Pirms plīts virsmu iepakošanas fabrikā, tiek rūpīgi pārbaudīta gan to funkcionalitāte, gan 
drošība.

Lūdzu, pirms ierīces ieslēgšanas, rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju.
Drošības instrukcijas norādījumu ievērošana pasargās Jūs no nevēlamām ierīces lietošanas 
sekām.

Lietošanas instrukcija ir jāsaglabā un jāuzglabā tā, lai tā vienmēr būtu pa rokai.
Rūpīgi ievērojiet drošības instrukcijas norādījumus, lai izvairītos no negadījumiem.

Uzmanību!
Ierīci ieslēgt tikai pēc iepazīšanās ar drošības instrukcijas norādījumiem.

Ierīci drīkst izmantot vienīgi tai paredzētajiem mērķiem. Citi pielietojuma veidi (piem., 
telpu apsildīšana) ir nepareizi un bīstami.

Ražotājs patur tiesības veikt izmaiņas, kas neietekmē ierīces darbību.

Pieslēgumu PROPĀNA-BUTĀNA gāzes balonam vai esošajai gāzes 
instalācijai drīkst veikt tikai kvalificēts instalētājs, ievērojot visus drošības 
norādījumus. 
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NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANAS DROŠĪBU 

Uzmanību. Iekārta un tās komplektā pieejamās daļas 
lietošanas laikā sakarst. Pieskaroties sildelementiem, 
jāievēro īpaša piesardzība. Bērniem, kuri jaunāki 
par 8 gadu vecumu, nevajadzētu uzturēties ierīces 
tuvumā, ja vien tas nenotiek pieaugušo personu uz-
raudzībā.
Šo iekārtu atļauts izmantot bērniem vecumā no 8 
gadiem un personām ar ierobežotiem fiziskiem, ga-
rīgiem vai taustes traucējumiem, vai arī personām 
bez iepriekšējas iekārtas lietošanas pieredzes, ja tas 
notiek par drošību atbildīgās personas uzraudzībā 
vai arī saskaņā ar iekārtas lietošanas pamācību. 
Neļaujiet bērniem uzturēties šīs iekārtas tuvumā un 
brīdiniet viņus par apdeguma draudiem.  Tīrīšanas 
un apkalpes darbus nevajadzētu uzticēt bērniem bez 
pieaugušo uzraudzības.
Uzmanību. Ēdiena atstāšana uz plīts virsmas bez 
uzraudzības, tauku vai eļļas dēļ, var būt bīstami un 
novest pie ugunsgrēka.
NEKAD nemēģiniet nodzēst atklātas liesmas ar 
ūdens palīdzību. Izslēdziet ierīci un tad noslāpējiet 
liesmas, piemēram, ar vāku vai nedegošas segas 
palīdzību.
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NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANAS DROŠĪBU 

Uzmanību. Ugunsgrēka draudi: neuzglabājiet lietas 
uz indukcijas plīts virsmas.
Iekārtu nedrīkst vadīt ar ārējā pulksteņa vai attālās 
vadības ierīces palīdzību. 
Tīrīšanai nedrīkst izmantot tvaika tīrīšanas iekārtu.
Uzmanību. Ēdiena gatavošanas procesu nepiecie-
šams uzraudzīt. Īslaicīgu gatavošanu nepieciešams 
uzraudzīt nepārtraukti.
Uzmanību. Izmantot tikai ierīces ražotāja projektētos 
vai lietošanas instrukcijā norādītos plīts aizsargus. 
Neatbilstošu plīts aizsargu izmantošana var izraisīt 
negadījumus.

●  Iekārtu nepieciešams instalēt atbilstoši saistošajiem noteikumiem un lietot telpās ar labu 
ventilāciju. Pirms instalēšanas un lietošanas iepazīstieties ar lietošanas instrukciju. 

● Neļaujiet bērniem uzturēties šīs iekārtas tuvumā un brīdiniet viņus par apdeguma draudiem.
 Karsti virsmas degļi, riņķi un trauki ar karstu šķidrumu neuzmanības gadījumā bērniem 

var izraisīt apdegumus.
● Pievērsiet uzmanību, lai mehanizētās iekārtas pieslēguma vads nepieskartos plīts 

karstajām daļām. 
● Pēc plīts instalācijas, strāvas vada kontaktdakšai jābūt brīvi pieejamai.
● Plīti nedrīkst uzstādīt dzesēšanas iekārtu tuvumā.
● Ēdienu pagatavošanas laikā neatstājiet plīti bez uzraudzības. Eļļa un tauki var aizdegties 

pārkaršanas rezultātā.
● Uzmaniet ēdiena uzvārīšanās brīdi, lai nepieļautu degļu noliešanu.             
● Bojātu plīti atkal drīkst izmantot tikai tādā gadījumā, ja kvalificēts meistars ir novērsis 

radušos bojājumus.
● Pirms gāzes pievades vai gāzes balona ventiļa atvēršanas pārbaudiet, vai visi iekārtas 

vadības regulatori ir aizgriezti. 
● Nepieļaujiet degļu noliešanu vai nosmērēšanu. Netīros degļus iztīriet un nožāvējiet tūlīt 

pēc atdzišanas.
● Nenovietojiet traukus tieši uz degļiem.
● Nenovietojiet traukus uz riņķa virs viena degļa, ja to masa pārsniedz 5 kg. Uz diviem 
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DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI 

riņķiem drīkst novietot kopējo smagumu ne lielāku par 25 kg.   Nenovietojiet vienu trauku 
vienlaicīgi uz diviem degļiem.

● Nedauziet vadības regulatorus un degļus.
● Neapmācītām personām aizliegts veikt iekārtas modifikācijas un remonta darbus.
● Neatgrieziet vadības regulatorus, ja jums rokā neatrodas aizdedzināts sērkociņš vai ierīce 

degļa aizdedzināšanai.  
● Nedzēsiet degļa liesmu pūšot.
● Aizliegts veikt pašrocīgu iekārtas modifikāciju uz citu gāzes veidu, pārvietot virtuves 

plīti uz citu vietu un veikt izmaiņas barošanas instalācijā.   Šīs darbības drīkst veikt tikai 
instalētājs.

● Neļaujiet iekārtu izmantot maziem bērniem un personām, kas nav iepazinušās ar virtuves 
plīts lietošanas instrukciju.

● JA RADUŠĀS AIZDOMAS PAR GĀZES IZDALĪŠANOS, NEDRĪKST:
 aizdedzināt sērkociņus, smēķēt, ieslēgt un izslēgt elektrouztvērējus (zvans vai 

apgaismojuma slēdzis), kā arī izmantot citas elektriskās un mehāniskās ierīces, kas 
varētu radīt elektrisko vai trieciena dzirksteli. Šādā gadījumā nekavējoties nepieciešams 
aizgriest gāzes balona ventili vai vadības regulatorus, izvēdināt telpu un nekavējoties 
izsaukt meistaru bojājuma novēršanai. 

● Jebkurā tehniska bojājuma izraisītā situācijā iekārtai nepieciešams atslēgt strāvas padevi 
(ievērojot augstāk minēto noteikumu) un par bojājumu ziņot servisa centrā.

● Gāzes instalācijai nedrīkst pieslēgt antenas vadus, piem., radiouztvērējus.
● Ja, aizdedzinot degli, ir sajūtama gāzes noplūde no instalācijas, nekavējoties aizgriezt 

gāzes padeves ventili. 
● Ja gāze izdalās no nenoslēgta gāzes balona ventiļa, nepieciešams: gāzes balonu apsegt 

ar mitru segu, lai balons atdzistu un varētu aizgriezt ventili. Pēc atdzesēšanas iznest 
balonu atvērtā laukā. Aizliegts atkārtoti izmantot bojātu gāzes balonu.

● Ja virtuves plīts netiek izmantota vairākas dienas, aizgrieziet gāzes instalācijas galveno 
ventili, bet pašu gāzes balonu pēc katras lietošanas reizes.

● Uzmanību! Ja kabelis ir bojāts, ražotājam, tā pēcpārdošanas servisa darbiniekam vai 
personai ar līdzīgu kvalifikāciju tas ir jānomaina, lai nepieļautu draudus cilvēka veselībai. 

● Vārīšanai un cepšanai paredzētās iekārtas izmantošana izraisa siltuma un mitruma 
izdalīšanos telpā, kurā tā tiek uzstādīta. Ieteicams pārliecināties, vai virtuves telpa tiek 
labi vēdināta; jāatstāj atvērtas dabiskās ventilācijas atveres vai jāizmanto mehāniskās 
ventilācijas ierīces (mehāniski izbīdāms tvaika nosūcējs).

● Ilgstoša un intensīva iekārtas izmantošana var radīt nepieciešamību pēc papildus 
ventilācijas, piemēram, atvērt logu vai izmantot daudz efektīvāku ventilācijas sistēmu, 
piemēram, mehāniskās ventilācijas sistēmas jaudas palielināšana, ja šāda ventilācijas 
sistēma tiek pielietota.
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KĀ TAUPĪT ENERĢIJU?

Kas patērē enerģiju atbil-
dīgi, rūpējas ne tikai par 
ģimenes budžetu, bet arī 
sargā apkārtējo vidi. Tādēļ 
palīdzēsim un ietaupīsim 
elektroenerģiju! Tas ir iespē-
jams sekojoši:

l		Gatavošanai izmantojot piemērotus 
traukus.

 Gatavošanas trauki nedrīkst būt mazāki 
par degļa liesmas vainagu.

 Jāatceras par trauku pārklāšanu ar vāku.
l		Nepieciešams uzturēt virtuves plīts 

degļus, riņķus un plīts virsmu zem 
degļiem pilnīgi tīru.

  Netīrumi traucē siltuma cirkulācijai. Stipri 
piedegušus netīrumus bieži var notīrīt 
tikai ar dabīgo vidi stipri apgrūtinošiem 
tīrīšanas līdzekļiem.

 Īpašu tīrību nepieciešams ievērot ap lies-
mas dalītāju un degļa sprauslu atverēm.

l		Izvairīšanās no nevajadzīgas „ielūko-
šanās katlā”.

  l	Indukcijas plīts virsmas neiebūvēša-
na ledusskapja/saldētavas tuvumā. 
Šo ierīču dēļ elektroenerģijas patēriņš 
stipri pieaug.
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Transportēšanas laikā ie-
kārta ir nodrošināta pret bo-
jājumiem, kas varētu rasties 
caur iesaiņojumu. Pēc izsai-
ņošanas, lūdzam, atbrīvoties 
no iepakojuma materiāliem, 

nepiesārņojot apkārtējo vidi. 
Visi iepakojuma laikā izmantotie materiāli ir 
apkārtējai videi nekaitīgi, 100% nododami 
pārstrādei un marķēti ar nepieciešamajiem 
simboliem.

Uzmanību! Iepakojuma materiālus (po-
lietilēna maisiņi, putuplasta gabaliņi, utt.) 
izsaiņošanas laikā, lūdzu, uzglabāt atstatus 
no bērniem.

IZSAIŅOŠANA IZŅEMŠANA NO EKSPLUATĀCIJAS

Ierīce ir marķēta ar Eiropas Sa-
vienības direktīvu 2012/19/EK 
un Polijas likumu par nolieto-
tajām elektriskajām un elektro-
niskajām iekārtām (pārsvītrots 
atkritumu konteinera simbols).

Šāds simbols uz produkta vai tā 
iepakojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst 
izmest saimniecības atkritumos. 
Lietotājs ir atbildīgs par iekārtu nodošanu 
attiecīgos elektrisko un elektronisko iekārtu 
savākšanas punktos pārstrādāšanai vai 
personai, kas ir atbildīga par šādu iekārtu 
savākšanu. Iekārtu savācēji, tai skaitā vietējie 
savākšanas punkti, veikali un pašvaldību vie-
nības, veido atbilstošu sistēmu šādu iekārtu 
nodošanai.

Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī pro-
dukta, jūs palīdzēsiet izvairīties no poten-
ciālām negatīvām sekām apkārtējai videi un 
cilvēka veselībai, kuras iespējams izraisīt, 
nepareizi izmetot atkritumos šo produktu. 
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IEKĀRTAS APRAKSTS

Gāzes plīts BHG* / PAG 4.0*

1,2,3,4 – virsmas degļi
      5 – degļu vadības regulatori ar 
aizdedzi
      6 – riņķi zem traukiem

TEHNISKIE PARAMETRI

- augstums                52 mm
- dziļums                   520 mm
- platums                   590 mm
- plīts svars               10,3  kg

Plīts virsma ir aprīkota ar degļiem:

 1  -  lielais deglis, siltumslodze   -  2,8 kW
 2  -  vidējie degļi, siltumslodze   -  1,8 kW
 3  -  mazais deglis, siltumslodze            -  1,0 kW

Plīts virsma ir aprīkota ar savienošanas īscaurulēm   -  G 1/2˝

(*) Plīts virsmas krāsas apzīmējums: R-nerūsējoša, W-balta, S-melna

1

2

3 4

6

5



     10

IEKĀRTAS APRAKSTS

Gāzes plīts BHG* / PAG 4.1*

1,2,3,4 – virsmas degļi
5 - degļu vadības regulatori ar aizdedzi
6 - riņķi zem traukiem

TEHNISKIE PARAMETRI

- augstums                       52  mm
- dziļums                          520  mm
- platums                          590  mm
- plīts svars                      10,5  kg

Plīts virsma ir aprīkota ar degļiem:

 1  - deglis WOK, siltumslodze   -  2,8 kW
 2  -  vidējie degļi, siltumslodze   -  1,8 kW
 3  -  mazais deglis, siltumslodze            -  1,0 kW

Plīts virsma ir aprīkota ar savienošanas īscaurulēm   -  G 1/2˝

(*) Plīts virsmas krāsas apzīmējums: R-nerūsējoša, W-balta, S-melna

1

2

3 4

6
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IEKĀRTAS APRAKSTS

Gāzes plīts BHG* / PAG 5.0*

TEHNISKIE PARAMETRI

- augstums                      52  mm
- dziļums                         520  mm
- platums                         890  mm
- plīts svars                     15  kg

Plīts virsma ir aprīkota ar degļiem:

 1  -  lielais deglis, siltumslodze   -  2,8 kW
 2  -  deglis WOK, siltumslodze           -  2,8 kW
 3  -  vidējie degļi, siltumslodze   -  1,8 kW
 4  -  mazais deglis, siltumslodze            -  1,0 kW

Plīts virsma ir aprīkota ar savienošanas īscaurulēm             -  G 1/2˝

(*) Plīts virsmas krāsas apzīmējums: R-nerūsējoša, W-balta, S-melna

1,2,3,4,5 – virsmas degļi
5 - degļu vadības regulatori 
ar aizdedzi
 6 - riņķi zem traukiem

1

3 4

5

5

2

6
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UZSTĀDĪŠANA

Šīs instrukcijas paredzētas kvalificētam iekārtas uzstādīšanas speciālistam. Instrukciju mērķis 
ir nodrošināt profesionālu iekārtas instalāciju un apkopi.

       Plīts virsmas uzstādīšana
● Virtuves telpai jābūtsausai un gaisa caurlaidīgai, ar labu ventilācijas sistēmu atbilstoši 

tehniskajām prasībām. Tiesiskais pamats, pamatojoties uz kuru tiek novērtēta telpas 
atbilstība gāzes plīts instalācijai, nosaka  Infrastruktūras ministra regula (2002. gada 
12. aprīlis) jautājumā par tehniskajiem nosacījumiem, kādiem jāatbilst ēkām un to 
izvietojumam.

 ● Telpai ir jābūt aprīkotai ar ventilācijas sistēmu, kas izvada sadegšanas laikā radušās 
izplūdes gāzes.  Instalācijas aprīkojums sastāv no ventilācijas režģa vai tvaika nosūcēja.  
Tvaika nosūcēju nepieciešams uzstādīt saskaņā ar pievienotās lietošanas instrukcijas 
norādījumiem.

● Telpa jānodrošina ar gaisa pieplūdi, kas nepieciešama pareizai gāzes sadegšanai.  Gaisa 
pieplūdei jābūt ne mazākai kā 2 m3/h uz 1 kW degļu jaudas. Gaisu iespējams piegādāt, 
izmantojot tiešo pieplūdi no āra, caur kanālu ar min. šķērsgriezumu 100 cm2 vai no blakus 
telpām, kas aprīkotas ar uz āru izejošiem ventilācijas kanāliem.

● Attālumam starp virsmas degļiem un nosūcēju jābūt min. 750 mm.

l	Pirms instalācijas pārliecinieties, ka uzstādīšanas apstākļi (gāzes veids un spiediens) 
un iekārtas uzstādījumi ir atbilstoši.  

l	Iekārtas uzstādījumi norādīti uz datu plāksnītes.

l	Iekārta nav savienota ar izplūdes gāzes novadīšanas struktūrām. Nepieciešams 
instalēt un pieslēgt saskaņā ar saistošajiem instalācijas noteikumiem.   Nepiecie-
šams ievērot atbilstošus ventilācijas nosacījumus.
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UZSTĀDĪŠANA

BHG* / PAG 4.0*, PAG4.1*
● sagatavot vietu (atvērumu) mēbeles darba virsmā atbilstoši montāžas skicei, 
● veikt plīts pieslēgumu gāzes vai elektrības tīklam saskaņā ar iekārtas lietošanas instrukciju,
● viegli pieskrūvēt stiprinājumus plīts virsmas apakšpusē,,
● attīrīt virtuves darba virsmu no putekļiem, ievietot plīts virsmu montāžas atverēs un spēcīgi 

piespiest pie virtuves darba virsmas,
● iestatīt stiprinājumus (zīm.) perpendikulāri plīts malai un pievilkt līdz tiek sajusta pretestība,
● pēc plīts uzstādīšanas darba virsmā, nepieciešams pārbaudīt iekārtas darbību, jo īpaši 

aizsardzību pret aizplūdi un aizdedzes sveci.

1 – Virtuves darba 
      virsma
2 -  Skrūve
3 – Uzstādīšanas 
      stiprinājums
4 – Plīts virsma

4
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UZMANĪBU: 
- iekavās norādītie izmēri attiecas uz plīts PAG5* iebūvēšanu.
- aizmugurējai izgriezuma malai darba virsmā jāatrodas minimums 60 mm attālumā no virtuves 
aizmugurējās sienas.
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UZSTĀDĪŠANA

BHG* / PAG 5.0*
● sagatavot vietu (atvērumu) mēbeles darba virsmā atbilstoši montāžas skicei, 
● veikt plīts pieslēgumu gāzes vai elektrības tīklam saskaņā ar iekārtas lietošanas instrukciju,
● viegli pieskrūvēt stiprinājumus plīts virsmas apakšpusē,
● attīrīt virtuves darba virsmu no putekļiem, ievietot plīts virsmu montāžas atverēs un spēcīgi 

piespiest pie virtuves darba virsmas,
● iestatīt stiprinājumus (zīm.) perpendikulāri plīts malai un pievilkt līdz tiek sajusta pretestība,
● pēc plīts uzstādīšanas darba virsmā, nepieciešams pārbaudīt iekārtas darbību, jo īpaši 

aizsardzību pret aizplūdi un aizdedzes sveci.

4

321

UZMANĪBU: 
- iekavās norādītie izmēri attiecas uz plīts PAG5* iebūvēšanu.
- aizmugurējai izgriezuma malai darba virsmā jāatrodas minimums 60 mm attālumā no virtuves 
aizmugurējās sienas.

590 (890)
520

52

1 – Virtuves darba 
      virsma
2 -  Skrūve
3 -  Uzstādīšanas 
       stiprinājums
4 – Plīts virsma
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UZSTĀDĪŠANA

Norādījumi instalētājam
Instalētājam nepieciešams:

● Atļauja gāzes instalāciju uzstādīšanai
● Iepazīties ar informāciju, kas norādīta 

uz virtuves plīts datu plāksnītes un 
informatīvās uzlīmes par gāzes veidu, 
kādam iekārta ir piemērota. Informāciju 
salīdzināt ar gāzes piegādes nosacīju-
miem instalācijas vietā. 

● Pārbaudīt
 - vēdināšanas efektivitāti, t.i. gaisa ap-

maiņu telpā.  
 - gāzes armatūras savienojuma hermē-

tiskumu.
 - visu funkcionālo elementu darbības 

efektivitāti.
● Pareizai aizsardzības pret aizplūdi un 

aizdedzes sveču darbībai, noregulēt 
gāzes regulatoru uzstādījumus, izman-
tojot pievienotās paplāksnes, 

   - pārbaudīt aizsardzību pret aizplūdi un 
aizdedzes sveču darbību,

   - ja darbojas nepareizi, noņemt vadības 
regulatoru un noregulēt pirms paplāk-
snes (paplākšņu) ievietošanas uz 
vārsta virzuļa,

   - pēc noregulēšana sistēmu nodrošināt 
ar fiksācijas paplāksni un ievietot at-
pakaļ vadības regulatoru. 

● Izsniegt lietotājam gāzes plīts pieslēg-
šanas apliecinājumu un iepazīstināt ar 
lietošanas instrukciju.

UZMANĪBU! 

Gāzes plīts pieslēgumu pie sašķid-
rinātās naftas gāzes balona vai eso-
šās gāzes instalācijas drīkst veikt 
tikai sertificēts instalētājs, ievērojot 
visus drošības norādījumus. 

Plīts ir aprīkota ar pieslēguma īscauruli ar 
vītnes diametru G 1/2”, kas paredzēta pie-
vienošanai gāzes instalācijai. Versijā ar sa-
šķidrināto gāzi (propāns-butāns) uz īscauruli 
tiek uzskrūvēts šļūtenes uzgalis ∅ 8 x 1 mm. 
Gāzes pievades vads nedrīkst pieskarties 
metāliskajām pārsega daļām.  

PIEVĒRST UZMANĪBU: savienoju-
mu hermētiskumam.

Pēc iekārtas instalācijas, nepiecie-
šams pārbaudīt visu savienojumu 
hermētiskumu, izmantojot, piem., 
ziepjūdeni.
Hermētiskuma pārbaudei nedrīkst 
izmantot uguni.

Lūdzu, iepazīstieties ar lietošanas 
instrukcijas saturu un rīkojieties 
saskaņā ar instrukcijas norādīju-
miem. 

UZMANĪBU!  

Jums ir darīšana ar gāzi. Tādēļ plīti 
nepieciešams pieslēgt tāda gāzes 
veida instalācijai, kādam iekārta ir 
rūpnieciski paredzēta.
Iekārtu drīkst pieslēgt tikai kvalifi-
cēts instalators.   
Informācija par gāzes veidu, kādam 
iekārta ir rūpnieciski piemērota, atro-
das uz datu plāksnītes. 

Uzmanību!
Ja ekspluatācijas laikā rodas ne-
pieciešamība nomainīt reduktoru, 
nepieciešams nodrošināt iekārtas 
tehnisko apskati, pārbaudot gāzes 
ventiļus un aizsardzību pret aizplūdi.
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UZMANĪBU!  
Ražotāja piegādātās virtuves plītis ir aprīko-
tas ar degļiem, kas rūpnieciski pielāgoti uz 
datu plāksnītes un garantijas talonā norādītā 
gāzes veida dedzināšanai.
Datu plāksnīte ar informāciju, kādam gāzes 
veidam plīts ir piemērota, atrodas zem apak-
šējā pārsega.
Lai pielāgotu virtuves plīti cita gāzes veida 
dedzināšanai, nepieciešams:  
• nomainīt sprauslas (skat. tabulu),
• noregulēt samazināto ventiļu caurplūdi.

Plīts pielāgošana konkrētam 
gāzes veidam

Šo darbību drīkst veikt tikai kvalificēts in-
stalators.

Ja iekārtas barošanai paredzētā gāze atšķi-
ras no rūpnieciskai versijai paredzētās gāzes, 
t.i. G 20 (GZ 50)  20 mbar, nepieciešams 
nomainīt degļa sprauslu un noregulēt liesmu.

UZSTĀDĪŠANA
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Degļa sprauslas nomaiņa izskrūvēt sprauslu ar ārējās galatslē-
gas 7 palīdzību un nomainīt pret gāzes veidam piemērotu (skat. 
tabulu augstāk).

Pēc pārveides nepieciešams uzlīmēt informatīvo uzlīmi ar gāzes veidu, kādam 
plīts ir piemērota.

Degļi Liesma
Virtuves plīts pielāgošana 
no sašķidrinātās gāzes uz 
dabasgāzi 

Vi
rs

m
as

 d
eg

ļi

Pilna 
liesma

Degļa sprauslu nomainīt pret 
piemērotu atbilstoši degļu ta-
bulai.

Ekonomiskā 
liesma 

Regulācijas skrūvi viegli izskrūvēt 
un noregulēt liesmas apjomu

Virtuves plīts pielāgošana 
no sašķidrinātās gāzes uz 
dabasgāzi
Degļa sprauslu nomainīt pret 
piemērotu atbilstoši degļu ta-
bulai.

Regu lāc i jas  sk rūv i  v ieg l i 
ieskrūvēt, pārbaudīt apjomu un 
stabilitāti

 Samazinātās ventiļu caurplūdes regulācija.

UZSTĀDĪŠANA

Gāzes veids Degļa sprausla/diametrs
mazs vidējs liels wok

G20 2E 20 mbar 0.72 0.98 1.17   0,55 + 2 x 0,75
G30 3B/P 37mbar 0.52 0.67 0.83  0,37+ 2 x 0,52

SOMIPRESS tipa degļi. (saskaņā ar apzīmējumu „SOMIPRESS.” uz degļa korpusa)
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Ventiļu regulācija

Ventiļu regulāciju nepieciešams veikt aizdeg-
tam deglim „ekonomiskās liesmas pozīcijā”. 

Lai pārbaudītu liesmu, nepieciešams sasildīt 
degli ar pilnu liesmu aptuveni 10 minūtes, 
pēc tam pagriezt ventiļa vadības regulatoru 
uz ekonomisko liesmu.  Liesmai nevajadzētu 
nodzist vai pārlekt uz sprauslu.   Ja tā tomēr 
notiek, ventiļu regulāciju nepieciešams 
atkārtot.

Iekārtas uzstādījumu vai instalācijas 
maiņu, lai pielāgotu citam gāzes 
veidam, nekā norādīts uz iekārtas 
ražotāja datu plāksnītes vai dzīvokļa 
gāzes instalācijas, drīkst veikt 
vienīgi kvalificēts instalētājs.  

COPRECI ventiļiem nepieciešams noņemt 
regulatorus un ar skrūvgriezi noregulēt eko-
nomiskās liesmas apjomu. 

UZSTĀDĪŠANA
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APKALPE 

Pareiza iekārtas apkalpe, kā arī lietošanas 
parametru un trauku pielāgošana, palīdz 
ievērojami ietaupīt enerģētiskos resursus. 
Enerģētisko resursu taupība sastāda:
● līdz 60%, piemeklējot atbilstošus traukus,
● līdz 60% pareizi lietojot iekārtu un 

pielāgojot liesmu gatavošanas laikā.
Norādītos enerģijas resursu taupības 
rādītājus iespējams iegūt tikai saglabājot 
degļus tīrus (jo īpaši liesmu atveres un 
sprauslas).

Nepieciešams pievērst uzmanību tam, lai 
trauka apakšas diametrs būtu nedaudz 
lielāks par degļa liesmas vainagu, bet pats 
trauks būtu pārklāts ar vāku.Ieteicamais katla 
diametrs ir aptuveni 2,5 - 3 reizes lielāks par 
degļa diametru, tas nozīmē:
● mazajam deglim, trauki ar diametru no 

100 līdz 140 mm,
● vidējam deglim, trauki ar diametru no 140 

līdz 220 mm,
● lielajam deglim, trauki ar diametru no 200 

līdz
 240 mm
● t.i. WOK, trauki ar diametru no 220 līdz 

260 mm
● trauka augstums nedrīkst būt lielāks par 

tā diametru

Trauka vāciņš:

Trauka vāks novērš siltuma zudumu un sa-
mazina uzsilšanas laiku. 

Trauku piemeklēšana

Uz sildīšanas virsmas nedrīkst 
izmantot virtuves traukus, kas iz-
bīdīti pāri tās malai.

Virsmas degļu lietošana

Pozīcija
„izslēgts deglis”

Degļu vadības regulatori

Pozīcija
„liela liesma”

Pozīcija
„ekonomiska lies-
ma”

labislims



 21

APKALPE 

Plīts izmantošana, kas regulatorā aprīkota 
ar aizdedzes sveci (apzīmējums „Zp”)

● iespiest izvēlētā degļa vadības regulatoru 
līdz pretestībai un pagriezt  pa kreisi līdz 
pozīcijai „liela liesma” 

● pieturēt līdz aizšķiļas gāze
● pēc degļa liesmas aizdegšanās, sama-

zināt spiedienu uz regulatoru un iestatīt 
vēlamo liesmas apjomu.

Virtuves plīts ar aizsardzību pret aizplūdi 
izmantošana (apzīmējums „Zt”)

Modeļos ar  a izsardzību pret 
gāzes aizplūdi, virsmas degļus 
aizdedzināšanas laikā nepieciešams 
pieturēt aptuveni 10 s, vadības 
regulatoru līdz pretestībai iespiežot 
pozīcijā „liela liesma” , tādējādi 
panākot aizsardzības ieslēgšanos.

Neizdošanās gadījumā darbību 
nepieciešams atkārtot.

Aizsardzība pret gāzes aizplūdi 
n o d r o š i n a  g ā z e s  p i e v a d e s 
noslēgšanu liesmas pazušanas 
brīžos uz aptuveni 60 sekundēm.  

Gāzes pievade uz virsmas degļiem 
tiek atvērta un regulēta ar vadības 
regulatoriem ar aizsardzību pret 
gāzes aizplūdi (versija Zt).

Aizsardzība pret 
gāzes aizplūdi

Aizdedzes 
svece
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Liesmas piemeklēšana

Pareizi noregulētam degļiem ir gaiši zilas 
krāsas liesma ar izteikti iezīmētu iekšējo 
konusu. Liesmas apjoms tiek piemeklēts ar 
degļa regulatora palīdzību.

 liela liesma

  maza liesma (saukta par ,,ekonomisko”)

l	 deglis izslēgts (gāzes pievade aizvērta)

Uz degļa apkalpes piemēra parādīta 
pareiza degļa izmantošana un liesmas 
piemeklēšana.  
Pareiza gatavošana nozīmē degļa vadības 
regulatora iestatīšanu pozīcijā ,,liela liesma 

’’ -  lai pagatavotu ēdienu un iestatīšana 
pozīcijā ,,maza liesma  ’’(ekonomiska), 
lai uzturētu gatavošanas procesu. Atkarībā 
no vajadzības, liesmas apjomu iespējams 
mainīt. 

Aizliegts regulēt liesmas apjomu 
diapazonā starp izslēgta degļa 
pozīciju l	un lielas liesmas 
pozīciju .

APKALPE 

                 SLIKTI                       LABI
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APKALPE 

Darbības situācijās, kad rodas nesadegušas gāzes izplūdes draudi

1  gāzes instalācija
2  ventilis gāzes instalācijas noslēgšanai
A  ventilis ,,ieslēgts”
B ventilis ,,izslēgts”

Katrā avārijas situācijā nepieciešams

●   izslēgt degļus
●   izslēgt ventili gāzes instalācijas noslēgšanai
●   izvēdināt virtuves telpu
●   zinot par bojājumiem servisa centrā vai kompetentam gāzes instalētājam 
●   pārtraukt gāzes plīts ekspluatāciju līdz bojājuma novēršanas brīdim

Dažus vienkāršākos ekspluatācijas bojājumus var novērst pats lietotājs, vadoties 
pēc instrukcijas norādījumiem.

VIRSMAS DEGLIS neaizdedzas, sajūtama izdalījusies gāze 
●  aizgriezt degļu ventiļus
●  aizgriezt ventili gāzes instalācijas noslēgšanai uz instalācijas
●  izvēdināt telpu
●  izņemt degļus
●  attīrīt un izpūst liesmu atveres
●  ievietot degļus
●  mēģināt aizdedzināt degļus

NEDEG? ZIŅOT PAR BOJĀJUMU!

1

2

A B
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Lietotāja rūpes par keramikas plīts virsmas 
ikdienas tīrīšanu un kopšanu, ievērojami pa-
garina iekārtas kalpošanas laiku.

TĪRĪŠANA UN KOPŠANA 

Pirms t ī r īšanas va i  c i t iem 
u z t u r ē š a n a s  d a r b i e m 
nepieciešams izslēgt ierīci ar 
izslēgšanas slēdzi vai atvienojot 
kontaktdakšu no kontaktligzdas.   
Tīrīšanas darbus drīkst sākt tikai 
pēc plīts atdzišanas.  Neizmantot 
asus tīrīšanas priekšmetus.
Neizmantot tvaika tīrīšanas ierīces.

   Virsmas degļi plīts riņķi

l	Ja netīri ir degļi un riņķi, šos elementus no 
plīts nepieciešams noņemt un nomazgāt 
siltā ūdenī, pievienojot līdzekļus tauku 
un netīrumu noņemšanai. Pēc tam šos 
elementus nepieciešams nosusināt. Pēc 
riņķu noņemšanas nepieciešams rūpīgi 
nomazgāt plīts virsmu zem degļiem un 
noslaucīt ar sausu drāniņu. Īpašu tīrību 
nepieciešams ievērot pie liesmu atve-
rēm, skat. zīmējumu zemāk. Iztīrīt degļu 
sprauslas, izmantojot vara drātiņas.  Neiz-
mantot vara drātiņas un nevirpināt atveres.

Degļa elementiem vienmēr jābūt 
sausiem. Ūdens daļiņas var aizka-
vēt gāzes plūsmu un izraisīt sliktu 
degļa degšanu.  

Pārbaudīt vai degļa elementi pēc 
tīrīšanas ir ievietoti pareizi.

PAREIZI

NEPAREIZI

Neskaitot plīts virsmas ikdienas tīrīšanu, 
ieteicama:

● periodiska vadības elementu un darba 
virsmas pārbaude. Pēc garantijas ter-
miņa beigām, vismaz reizi divos gados, 
veikt iekārtas tehnisko apskati,

● novērst konstatētās lietošanas nepilnī-
bas,

● veikt darba virsmas grupu periodisku 
tīrīšanu,

 Periodiskas pārbaudes

l	Emaljētas virsmas mazgāšanai izmantot 
maigas iedarbības tīrīšanas līdzekļus. 
Neizmantot tīrīšanas līdzekļus ar abrazī-
vu iedarbību, piem., tīrīšanas pulverus ar 
slīpgraudiem, abrazīvas pastas, pumek-
sus, asus mazgāšanas sūkļus utt.

l	Nerūsējoša tērauda darba virsmu pirms 
ekspluatācijas nepieciešams rūpīgi no-
mazgāt. Nepieciešams pievērst uzmanī-
bu tam, lai tiktu notīrītas līmes paliekas 
no folijas, kas no virsmas tiek noņemta 
montāžas laikā un ir radušās no līmlentes 
virtuves plīts iepakošanas laikā.  

l	Plīti nepieciešams tīrīt pēc katras lie-
tošanas reizes. Nepieļaut plīts darba 
virsmas nosmērēšanos, jo īpaši neatstāt 
piedegušas ēdiena paliekas. 



     25

PASĀKUMI AVĀRIJAS SITUĀCIJĀS
Katrā avārijas situācijā:
● izslēgt plīts virsmas darba grupas
● atvienot ierīci no elektrības padeves tīkla
● veikt remontu
● nelielus defektus lietotājs var novērst pats, vadoties pēc tabulā zemāk pievienotajiem 

norādījumiem; pirms Jūs vēršaties klientu apkalpes centrā vai servisā, lūdzu, iepazīstieties 
ar visu tabulas informāciju.

PROBLĒMA IEMESLS RISINĀJUMS
1.Iekārta nedarbojas - pārrāvums strāvas padevē -pārbaudiet mājas drošinā-

tāju sistēmu, nomainiet sa-
degušos drošinātājus

2.Degļi nedeg - netīras liesmu atveres - aizgriezt gāzes pievades 
ventili un vadības regulato-
rus, izvēdināt telpu, izņemt 
degļus, iztīrīt un izpūst lies-
mu atveres

3.Gāzes aizdedze nedar-
bojas

- pārrāvums strāvas padevē - pārbaudiet mājas droši-
nātāju sistēmu, nomainiet 
sadegušos drošinātājus

- pārtraukumi gāzes pievadē - atvērt gāzes pievades ventili
- netīra (taukaina) gāzes 
aizdedze

- iztīrīt gāzes aizdedzi

- vadības regulatori iespiesti 
nepietiekami ilgi

- pieturēt iespiesto regulatoru 
līdz parādās liesma visapkārt 
degļa vainagam

4.Liesma degļa aizdedzinā-
šanas laikā nodziest

- vadības regulators pārāk 
ātri atlaists vaļā

- pieturēt vadības regulatoru 
ilgāk iespiedu pozīcijā „liela 
liesma”
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