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Lasot šo instrukciju, Jūs kļuvāt par tehniski modernas iekārtas -  Hansa plīts- apzināto 
lietotāju.
Hansa plīts ir inženieru un tehniķu no Hansa konstrukciju-pētījumu birojiem darba rezultāts, 
un tika izstrādātā pamatojoties uz jaunākām tehniskām zinātnēm  ar moderno elektronisko 
konstrukciju ierīču palīdzību.
Hansa plīts rādās kā atbilde uz tirgus pieprasījumu, kad tiek ņemti vērā   drošība, 
funkcionalitāte, lietošanas vienkāršība un paraugi.

Plīts, kura tika izslaista no fabrikas, tika uzmanīgi pārbaudīta pirms tās iesaiņošanas uz 
kontroles ierīcēm atbilstoši drošībai un funkcionalitātei.

Mēs iesākam jums uzmanīgi izlasīt šo lietošanas instrukciju pirms iekārtas ieslēgšanas. 
Rīkošana saskaņā ar instrukcijas norādījumiem sargās Jūs no neatbilstošas pielietošanas. 
Instrukciju vajag uzglabāt pieejamā vietā. Ir jārīkojas atbilstoši instrukcijas norādījumiem, lai 
izvairītos no nelaimes gadījumiem!

CIENĪJAMAIS PIRCĒJ!

Uzmanību!

Neuzsāciet iekārtas apkalpi bez iepriekšējas lietošanas pamācības izlasīšanas un 
saprašanas.

Iekārta ir paredzēta tikai un vienīgi ēdienu pagatavošanai. Tās pielietošana citiem 
mērķiem (piem. telpu apsildei) nav paredzēta un var būt bīstama.

Ražotājs patur sev iespēju veikt nelielas izmaiņas, kuras neietekmē iekārtas 
darbību.
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NORĀDĪJUMI DROŠĪBAI

Uzmanību. Ierīce un tās komplektā pieejamās daļas 
lietošanas laikā sakarst.  Pieskaroties sildelemen-
tiem, jāievēro īpaša piesardzība.  Bērniem, kuri 
jaunāki par 8 gadu vecumu, nevajadzētu uzturēties 
ierīces tuvumā, ja vien tas nenotiek pieaugušo per-
sonu uzraudzībā.
Šo iekārtu atļauts izmantot bērniem vecumā no 8 
gadiem un personām ar ierobežotiem fiziskiem, 
garīgiem 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 DROŠĪBAI

Uzmanību. Ugunsgrēka draudi: neuzglabājiet lietas 
uz indukcijas plīts virsmas.
Uzmanību. Gadījumā, ja pamanāt plīts virsmā plaisu, 
nekavējoties atvienojiet iekārtu no elektrības, pretēja 
gadījumā tas var draudēt ar strāvas triecienu.
Ierīci nav paredzēts vadīt ar ārējo taimeri vai atsevišķu 
tālvadības sistēmu.
Ierīce virsmas tīrīšanai nedrīkst izmantot tvaika 
tīrīšanas iekārtas.
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DROŠĪBAS NORADĪJUMI

• Pirms keramiskās plīts ieslēgšanas ir jāizlasa lietošanas instrukcija. Šādā veidā Jūs 
nodrošināsiet sev drošību un izvairīsities no plīts bojājumiem.

• Ja keramiskā plīts tiek izmantota radio, televizora vai jebkādas citas emitēšanas iekārtas 
tuvumā, jāpārbauda, vai ir nodrošināta keramiskas plīts vadības paneļa pareizā darbība.

• Nedrīkst instalēt plīti saldēšanas iekārtu tuvumā.
• Mēbelēm, kuru tuvumā tiek uzstādīta plīts, jābūt noturīgām pret 100°C. Tas attiecas uz 

malām, virsmām, izveidotām no plastmasas, līmes un lakām.
• Plīts ir jālieto tikai pēc tās iebūvēšanās. Šādā veidā Jūs aizsargāsiet sevi no pieskaršanās 

tām daļām, kas ir zem sprieguma.
• Elektrisko iekārtu remontu var veikt tikai speciālisti. Neprofesionālie remonti rada 

bīstamības lietotājam.
• Iekārta tikai tad tiek izslēgta no elektriskā tīkla, ja tiks izslēgts drošinātājs vai kontaktdakša 

tiek izvilkta no kontaktligzdas.
• Neļaut bērniem tuvoties plītij tās darbības laikā. Bērni var savilkt traukus ar kārstiem 

ēdieniem un applaucēties.
• Ierīce nav paredzēta, lai to lietotu personas (un bērni) ar ierobežotu fizisku, jutīguma vai 

psihisku spēju, vai personas, kurām nav pieredzes darbībā ar ierīci, izņemot situāciju, 
kad tāda persona strādā zem uzraudzības vai saskaņā ar ierīces lietošanas instrukciju, 
saņemtu no personas, kas atbild par drošību.

• Iesildīšanas laukumi pēc iesildīšanas ātri sakarst. Tie ir jāieslēdz tikai pēc gatavošanas 
trauka uzlikšanas uz plīti. 

• Daļējās iesildīšanas rādītājs, kas tika iebūvēts plītī, rāda, vai plīts tika ieslēgta nosacīti, 
vai vēl paliek karsta.

• Sprieguma pazušanas gadījumā tiek pazaudēti visi plīts uzstādījumi, kas tika ievadīti pirms 
sprieguma pazušanas. Pēc sprieguma paradīšanās, ja vien iesildīšanas laukumi ir bijuši 
karsti, uz displeja paradīsies daļējās iesildīšanas zīme „H”. 

• Ja kontaktligzda atrodas netālu no iesildīšanas laukuma, jāuzmanās, lai virtuves kabelis 
neaiztiktu iesildītas virsmas.

• Eļļas un tauku lietošanas gadījumā nedrīkst atstāt plīti bez uzraudzības, jo pastāv 
ugunsgrēka bīstamība.

• Nelietot plastmasas un alumīnija folijas traukus, jo tie kūst augstās temperatūrās un var 
kaitēt keramisko virsmu

• Cukurs pastāvīgā un šķidrā stāvoklī un plastmasas  nevar tikt uz karstās plīts.
• Ja, neuzmanības gadījumā, cukurs vai plastmasas uzradīsies uz plīts, nekādā gadījumā 

nedrīkst izslēgt plīti, bet vajag nokaisīt cukuru un plastmasas ar skrāpi.
• Keramikas plīts izmantošanas laikā jālieto tikai trauki ar plakano pamatni, kuriem nav malu 

un bojājumu, jo tie var ieskrāpēt 
• Keramikas plīts virsma ir noturīga pret termisko slodzi. Plīts nav jūtīga  pret auksto vai karsto.
• Jāizvairās no priekšmetu uzkrišanas uz plīts. Punktveida sitieni, piemēram, garšvielu 

pudeles nokrišana neveiksmes gadījumā var sekmēt keramikas plīts plīsumus un citus 
bojājumus.

• Caur bojātiem atvērumiem gatavotie ēdieni var iekļūt plīts daļās, kuras atrodas zem sprieguma. 
• Ja virsma ir saplēsta, jāizslēdz elektrība, lai izvairītos no elektriskā trieciena.
• Jārīkojas atbilstoši keramiskas plīts kopšanas un tīrīšanas norādījumiem. Nepareizas 

lietošanas gadījumā mēs neizpildām garantijas noteikumus.
Uzmanību! Ja kabelis ir bojāts, ražotājam, tā pēcpārdošanas servisa darbiniekam vai personai 
ar līdzīgu kvalifikāciju tas ir jānomaina, lai nepieļautu draudus cilvēka veselībai.
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ENERĢIJAS TAUPĪŠANAS 
PADOMI

Tas, kas atbildīgi lieto 
enerģiju, netikai sargā 
mā jas  budže tu ,  be t 
arī darbojas par labu 
a p k ā r t ē j ā s  v i d e s 
a i z s a r d z ī b a i .  T ā d ē ļ 
a i c i n ā m  J ū s  t a u p ī t 
elektrIsko enerģiju!

To vai darīt sekojoši:

• L ie to jo t  ēd ienu pagatavošana i 
piemērotus traukus.

 Katlu ar biezu dibenu lietošana ļauj ietaupīt 
līdz 1/3 elektriskās enerģijas. Neaizmirstiet 
uzlikt katlam vāciņu, pretējā gadījumā 
elektriskās enerģijas patēriņš palielinās 
četrkārtīgi!

• Sablabājot virsmas un trauku dibenu 
tīrību.

 Netīrumi aizkavē siltuma izplatīšanos – ļoti 
piedegušus netīrumus var izmazgāt tikai ar 
dabiskajai videi kaitīgām vielām.

• Nepaceļot bez vajadzības trauku 
vāciņus.

• Neiebūvējot virsmu ledusskapju vai 
saldētavu tiešā tuvumā.

 Šo iekārtu elektroenerģijas patēriņš tādā 
gadījumā nevajadzīgi pieaug.

Transporta laikam, lai sargā-
tu  iekārtu no bojājumiem, 
tā ir attiecīgi nodrošināta ar 
iepakojumu. Pēc iekārtas 
iz-pakošanas lūdzam izmest 
iepakojuma elementus tādā 

veidā, lai tie neapdraudētu apkārtējo vidi.
Visi iepakojumam izmantotie materiāli ir 
nekaitīgi dabas videi, 100% var tikt izman-
toti otrreizējai pārstrādei un ir apzīmēti ar 
attiecīgu simbolu.

Uzmanību! Neļaujiet bērniem rotaļāties 
ar iepakojuma materiāliem (polietilēna 
maisiņiem, putupolistirola gabaliem un tml.)

IZPAKOŠANA

NOLIETOJUŠOS IEKĀRTU 
IZMEŠANA

Pēc iekārtas lietošanas 
pabeigšanas nedrīkst izmest 
to parastajos saimniecības 
atkritumos, bet ir jānogādā 
attiecīgos elektrisko un 
elektronisko iekārtu savākšanas 
punktos otrreizējai pārstrādei. 

Norāda to uz izstrādājuma, tā iepakojuma 
vai lietošanas pamācībā esošais simbols.

Izstrādājuma materiāli ir paredzēti otrreizējai 
pārstrādei saskaņā ar to apzīmējumu. 
Nododot izstrādājumu otrreizējai pārstrādei 
vai citā veidā izmantojot nolietojušos 
materiālus, Jūs lielā mērā palīdzēsiet 
saglabāt mūsu apkārtējo vidi.
Informāciju par attiecīgu nokalpojušos 
iekārtu savākšanas punktu var saņemt 
vietējā pašvaldībā.
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IEKĀRTAS APRAKSTS

Plīts virsmas apraksts BHC3*

Vadības panelis

1. Galvenais sensors
2. Sildriņķu rādītāji
3. Sensors mīnus
4. Sensors plus

5. Atslēgas sensors ar blokādes rādītāju
6. Pulksteņa rādītājs
7. Pulksteņa sensors mīnus
8. Pulksteņa sensors plus

Vārīšanas zona aizmugurējais labais
Ø 180

Vārīšanas zona priekšējais labais
Ø 145

3 2 4

7 6 6 8 1
423

5
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IEKĀRTAS APRAKSTS

Keramikas plāksne
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UZSTĀDĪŠANA

Mēbeļu virsas sagatavošana plāksnes montāžai

• Mēbeļu virsas dēlim jābūt no 28 mm līdz 40 mm biezam, min. 600 mm garam. Tam ir 
jābūt līdzenam. No sienas puses tam jābūt labi noblīvētam, lai pasargātu no ūdens un 
mitruma.

• Attālumam no cauruma malas līdz dēļa priekšējai malai jābūt min. 60 mm, bet līdz 
aizmugurējai malai min. 50 mm.

•      Attālumam starp atvēruma malu un mēbeļu sānu sienu ir jābūt vismaz 55 mm.
• Mēbeļu klājumam un līmei, ar ko tas ir pielīmēts, jābūt izturīgiem pret 100°C augstu 

temperatūru.
• Cauruma malām ir jābūt nodrošinātām ar mitruma izturīgu materiālu.
• Caurumu plāksnē pagatavot saskaņā ar izmēriem, kas parādīti 1. zīm.  
• Zem plāksnes atstāt vismaz 25 mm platu brīvu vietu, lai nodrošinātu pareizu gaisa 

cirkulāciju. Tadā veidā var novērst sildplāksnes tuvumā esošo virsmu sakāršanu. 

1

(*) 285 mm
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Nesošā skapīša darba virsmas 
sagatavošana iebūvējamās plīts 
virsmas uzstādīšanai.   

Iebūvēšana darba virsmā virs 
cepeškrāsns ar ventilācijas 
sistēmu.

Aizliegts iebūvēt plīts virsmu virs cepeškrāsns bez ventilācijas sistēmas.

Strāvas kabeli ieteicams pieslēgt tā, lai tas nesaskartos ar ierīces apakšu.

UZSTĀDĪŠANA

Uzmanību! Iebūvējot plīts sildvirsmu 
virtuves skapīša virsmā, nepieciešams 
ierīkot nodalošo plauktiņu, kā tas parādīts 
rasējumā. Ja sildvirsma tiek iebūvēta 
virs iebūvējamās cepeškrāsns, nodalošo 
plauktiņu ierīkot nav nepieciešams. 

Ja sildvirsma iebūvēta virtuves skapīša 
galda virsmā virs atvilknes, nepieciešams 
apakšējo sildvirsmas aizsargplāksni 
pārklāt ar koka plāksni vai keramisko 
plīšu aizsargājošo pamatni.

m
in

 2
5
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2 4

Plāksnes montāža uz mēbeļu virsas*

• Lai piestiprinātu 38 mm biezu plāksni, ir vajadzīgi 4 nostiprinātāji “A”. Montāžas veids ir 
parādīts 2. un 3. zīm. Lai nostiprinātu 28 mm biezu plāksni ir nepieciešami nostiprinātāji 
“A” un 4 koka klucīši ar izmēriem 15x15x50 mm.

• Montāžas veids ir parādīts 4. un 5. zīm.
• Pārbaudīt, vai blīve pilnīgi piekļaujas plāksnei.
• Plāksnes apakšā viegli pieskrūvēt nostiprinātājus.
• Notīrīt mēbeļu virsas dēli, ielikt plāksni caurumā un piespiest dēlim.
• Nostiprinātājus pagriezt perpendikulāri plāksnes malai un stingri pieskrūvēt.

1. Mēbeļu virsas dēlis
2. Skrūve
3. Nostiprinātājs
4. Sildplāksne
5. Plāksnes blīve 

1. Mēbeļu virsas dēlis
2. Skrūve
3. Nostiprinātājs
4. Sildplāksne
5. Plāksnes blīve
6. Koka klucītis

UZSTĀDĪŠANA

5 4

321

5 4

321

15 15

6

3

● Plīts virsmai ir pastāvīgi pievienots strāvas vads un kontaktdakša ar zemējumu. To drīkst 
pievienot tikai 230 V ~ 50 Hz strāvas tīklam ar zemēšanas kontaktu.   Kontaktdakšas 
barošanas ligzdai  ir jābūt aizsargātai ar drošinātāju 16 A.
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*noteiktiem modeļiem
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Pirms plīts ieslēgšanas

APKALPOŠANA

       Gatavošanai piemēroti trauki

Ir speciāli testēti gatavošanas trauki, kuri ir piemēroti gatavošanai uz keramiskās plīts.
Jāievēro to ražotāju instrukcijas.
Gatavošanas trauki, kuriem ir alumīnija vai vara pamatne, var atstāt metāliskus nospiedumus - tos 
ir grūti nodzēst. Īpaša uzmanība ir jāvelta emaljas traukiem, tie var izraisīt nenovēršamus plīts 
bojājumus ēdiena izvārīšanas gadījumā. Optimālās enerģijas izlietošanai, optimālā gatavošanas 
laika nolūkam, kā arī, lai izvairītos no vārāmo ēdienu piedegšanas uz plīts, jārīkojas sekojoši.

Trauku pamatne:
Traukiem domātiem gatavošanai jābūt ar plakano, stabilo pamatni, jo pamatne ar asām 
malām, aplupinājumiem un apogļotam ēdienu palikām var ieskrāpēt plīts virsmu un negatīvi 
ietekmēt uz to!

● vispirms ir jāiztīra keramiskās plīts virsma. Ar keramikas plīti ir jārīkojas tikpat kā ar stikla 
virsmu,

● pirmā izmantošanas reizē var rasties īslaicīga smakas rašana, tāpēc arī telpā ir jāieslēdz 
ventilācija vai jāatver logi,

● veikt ierīces apkalpošanu saskaņā ar drošības noteikumiem.

Jāpievērš uzmanība tam, lai plīts ieslēgšanas un izslēgšanas laikā un, lai uzstādīt 
iesildīšanas līmeņi vienmēr jāspiež tikai viens sensors. Dažu sensoru vienlaicīgas 
uzspiešanas gadījumā (izņemot iesildīšanas laukuma vai pulksteņa izslēgšanu) 
sistēma ignorē ievadītus signālus, bet ilgstošā sensoru uzspiešana var izsaukt 
traucējuma signālu.

Keramiskā plīts ir aprīkota ar sensoriem, kuri uzsāk darbību vienlaikus ar pieskārienu pie 
apzīmētiem uz virsmas punktiem.
Ikviena sensoru nostādņu izmaiņa ir apzīmēta ar akustisko signālu.

Trauku lielums:
Kastroļu un katlu diametram it jāatbilst plīts sildīšanas elementa diametram.

Trauku vāks:
Vāks uz traukiem novērš siltuma noplūdi un tādā veidā samazina elektriskās enerģijas patēriņu..
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APKALPE 

Vadības panelis
Pēc plīts virsmas pievienošanas elektroapgādes tīklam atskanēs īss skaņas signāls un sensori 
tiks bloķēti.   Ierīci nepieciešams deaktivizēt, turot nospiestu  3 sekundes.

Uzmanību!
Nenovietojiet priekšmetus uz sensoru virsmas (var ieslēgties bojājumu atpazī-
šanas signāls), virsmu vienmēr ir jāuztur tīru

Plīts virsmas un sildīšanas lauka 
ieslēgšana

Ja 10 sekunžu laikā netiks veikti sensoru iestatījumi, plīts pamata plātne izslēgsies.
Ja ir ieslēgta aizsardzības funkcija pret bērniem, Jums neizdosies ieslēgt keramiskās 
plīts virsmu (sk., Plīts virsmas atbloķēšana). 

Nospiežot sensoru , tiek ieslēgta plīts 
virsma un izvēlētais sildīšanas lauks.  Uz 
ieslēgtā sildīšanas lauka indikatora 10 
sekundes parādīsies „0”. Tagad var iestatīt 
vēlamo sildīšanas temperatūru ar senso-
riem  un  (sk., Sildīšanas jaudas 
uzstādīšana)

Uzmanību!
Plīts virsmas ieslēgšana nozīmē arī sildīšanas lauka ieslēgšanos. 

Sildīšanas jaudas uzstādījumi

Kad uz ekrāna parādās „0” ir iespējams 
iestatīt sildīšanas jaudas pakāpi, izmantojot 
sensorus  un . 

Gadījumā, kad tiek ieslēgti abi sildīšanas 
lauki un nepieciešams mainīt sildīšanas jaudu 
pirmajam iestatītajam laukam. W Uz īsu brīdi 
nepieciešams nospiest sensoru , bet pēc 
tam, lai veiktu izmaiņas, izmantot sensoru 

 vai  .
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APKALPE 

Visas plīts virsmas izslēgšana

Plīts virsma ir ieslēgta, ja darbojas kaut vai 
viens no silriņķiem. Turot nospiestu sensoru 

, vispirms izslēdziet atbilstošo lauku, bet 
pēc tam visu plīts virsmu.  

Uz sildīšanas lauka indikatora spīd burts “H” 
– atlikušā siltuma daudzuma simbols.

Vienas vārīšanas zonas izslēgšana

Vienu vārīšanas zonu ir iespējams izslēgt sekojošā veidā:
- nospiežot sensoru , iespējams izslēgt izvēlēto vārīšanas zonu
- vienlaicīgi nospiediet sensorus  un  vai 
- ar sensoru  samaziniet iestatījumus līdz „0”.

Gadījumā, ja darbojas divi lauki:
- ar sensoru  iespējams izslēgt izvēlēto lauku
- īslaicīgi nospiežot sensoru , tiek aktivizēta iespēja mainīt jaudu un pēc šīs darbības:
- vienlaicīgi nospiediet sensorus  un  vai 
- ar sensoru  samaziniet iestatījumus līdz „0”.

Displejā parādīsies burts “H” – atlikušās sasilšanas simbols.

Tagad jebkurā laikā varat nomainīt gatavošanas laika jaudas līmeņa iestatījumus, kā tas ir 
aprakstīts sadaļā „Sildīšanas jaudas līmeņa uzstādīšana”.
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Gatavošanas 
sildīšanas 

jaudas līmenis

Ātrās gatavoša-
nas laiks (min.)

1 1’11”
2 2’44”
3 4’47”
4 5’28”
5 6’29”
6 1’11”
7 2’44”
8 2’44”
9 -

APKALPE 

Automātiskās sildīšanas jaudas samazināšanas funkcija

Ja sildīšanas jaudas līmenis tiks 
iestatīts tikai pēc 10 sekundēm, tad 
punktiņš pie jaudas indikatora nodzi-
sīs un automātiskās sildīšanas jauds 
samazināšanas funkcija nav aktīva. 

Lai nedeaktivētu automātiskās sildī-
šanas jaudas samazināšanas funkci-
ju, izvēlieties sildīšanas jaudas līmeni 
ar sensora  palīdzību.

Katra vārīšanas zona ir aprīkota ar automātisko sildīšanas jaudas samazināšanas funkciju. 
Ja tā tiks aktivizēta, vārīšanas zona ieslēgsies ar pilnu jaudu uz laiku, kas atkarīgs no izvēlētā 
gatavošanas jaudas līmeņa, bet pēc tam pārslēgsies uz iestatīto gatavošanas jaudas līmeni. 
Automātiskā sildīšanas jaudas samazināšanas funkciju iespējams aktivizēt, izvēloties sildī-
šanas jaudas līmeni ar sensoru  līdz displejā parādās „9” , pēc tam vienu reizi nospiežot 
sensoru  iestatījumus iespējams palielināt līdz līmenim „A” un ar sensora  palīdzību 
iestatīt jaudas redukcijas līmeni. Ja blakus ciparam displeja apakšā labajā pusē atrodas 
punktiņš, tas nozīmē, ka automātiskās sildīšanas jauds samazināšanas funkcija ir aktīva.
Ja 10 sekunžu laikā iestatīsiet gatavošanas sildīšanas jaudu, nospiežot sensoru , tad 
automātiskās sildīšanas jauds samazināšanas funkcija tiks aktivizēta un pie jaudas līmeņa 
atradīsies aktīvs punktiņš.
Tagad jebkurā laikā varat nomainīt gatavošanas laika jaudas līmeņa iestatījumus, kā tas ir 
aprakstīts sadaļā „Sildīšanas jaudas līmeņa uzstādīšana”.
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APKALPE 

Ja tiek pārtraukta strāvas padeve, blokāde tiek automātiski aktivizēta.

Plīts virsmas bloķēšana

Lai bloķētu plīts virsmu, jānospiež atslēgas sensors  līdz brīdim, kad iedegsie blokādes 
rādītājs . Sākotnēji nospiežot sensoru, atskanēs īss akustiskais skaņas signāls.

Plīts virsmas atbloķēšana

Lai atbloķētu plīts virsmu, jānospiež atslēgas sensors  līdz brīdim, kad nodzisīs blokādes 
rādītājs. Sensora nospiešanas beigās atskanēs īss akustiskais skaņas signāls.
Pastāv plīts virsmas blokādes funkcija, kas ieslēdzas automātiski pēc plīts virsmas pievie-
nošanas energoapgādes tīklam.  Šī funkcija iek deaktivizēta, turot nospiestu sensoru  
3 sekundes.

Bloķēšanas funkcija

Bloķēšanas funkcija tiek pievienota ar atslēgas sensora  palīdzību un kalpo tam, lai 
ieslēgtos sildīšanas laukus aizsargātu pret izslēgšanu no bērnu un mājdzīvnieku puses vai 
tamlīdzīgu darbību rezultātā.
Kad plīts virsma tiek nobloķēta brīdī, kad visas vārīšanas zonas ir izslēgtas, plīts virsma 
ir pasargāta no tās nevēlamas iedarbināšanas, bet tās izslēgšana ir iespējama tikai pēc 
atbloķēšanas.

Atlikušās sasilšanas rādītājs

Sildriņķu izslēgšanas brīdī parādās „H” simbols, kas signalizē „sildriņķi vēl ir karsti!”. 

Šajā laikā nepieskarieties sildriņķiem, ņemot vērā apdeguma draudus, un 
nenovietojiet uz tiem siltuma jūtīgus priekšmetus!

Kad simbols ir nozudis, drīkst pieskarties 
sildriņķiem, zinot, ka tie vēl nav atdzisusi līdz 
istabas temperatūrai.

Elektrības padeves traucējumu gadījumā, atlikušā siltuma daudzuma indika-
tors „H“ vairs neparādīsies. Neskatoties uz to, vārīšanas zonas joprojām var 
būt karstas!
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APKALPE 

Darba laika ierobežošana

Lai palielinātu darba uzticamību, indukcijas 
plīts  ir aprīkota ar katra sildriņķa darba laika 
ierobežošanas funkciju. Maksimālo darba 
laiku nosaka saskaņā ar pēdējo izvēlēto 
sildīšanas jaudas līmeni. 
Ja sildīšanas jaudas līmenis ilgāku laiku 
netiek nomainīts (skat. tabulu), attiecīgie sild-
riņķi tiek automātiski izslēgti un tiek aktivizēts 
atlikušās sasilšanas rādītājs. Jebkurā laikā 
variet ieslēgt izvēlētos sildriņķus saskaņā ar 
lietošanas instrukciju.

Pulksteņa funkcija

Ja plīts virsma ir aprīkota ar vadības pulksteni (Taimeri), ar tā palīdzību var iestatīt jebkuras 
vārīšanās zonas darba ilgumu.
Sildīšanas lauka jaudai, kuram vēlaties iestatīt pulksteņa funkciju, jabūt lielākai par 0. Ja šis 
nosacījums tiek izpildīts:
- nospiediet pulksteņa sensoru,
- iestatiet laiku no 0 līdz 99, izmantojot sensorus  ,
Pēc pulksteņa sensora  vai  nospiešanas, iestatītā sildīšanas lauka displejā iedegsies 
burts „t”.
Ja tiek ieslēgti abi sildīšanas lauki:
- īslaicīgi nospiediet sensoru  tam laukam, kam vēlaties iestatīt taimera funkciju. Tālāk 
rīkojieties kā augstāk.

Pulksteņa darba laikā, pamīšus ar jaudas līmeņa ciparu, displejā parādās burtiņš „t”.
Pēc iestatītā laika beigām, sildīšanas lauki automātiski izslēgsies un par to signalizēs skaņas 
signāls.

Lai anulētu pulksteņa funkciju, vienlaicīgi nospiediet sensorus  un .

Sildīšanas jaudas 
līmenis

Maksimālais 
darba laiks 

stundās
1 10
2 5
3 5
4 4
5 3
6 2
7 2
8 2
9 1
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Lietotāju rūpība par plīts kopšanu par tās 
tīrības uzturēšanu  un tās atbilstoša glabāšana  
ietekmē plīts pareizo un bezavāriju darbības 
laiku.

  Tīrīšana pēc ikkatras plīts izman-
       tošanas.

● Mazos,  nepiedegušos net ī rumus    
noslaucīt ar   mitro lupatu, neizmantojot 
tīrīšanas līdzekļi. Trauku mazgāšanas 
līdzekļa pielietošana var izraisīt gaiši 
zilgano nospiedumu  parādīšanu. Tos 
grūti iztīrāmos traipus ne vienmēr var  
noslaucīt pirmās skrāpēšanas laikā, pat 
ar speciāli piemērotu tīrīšanas līdzekļi.

● Stipri piedegušos netīrumos jānoņem 
ar asu skrāpi. Pēc tam ir jānoslauc 
iesildīšanas virsma ar mitro lupatu. 

TĪRĪŠANAS UN GLABĀŠANAS NOTEIKUMI

Keramiskas virsmas tīrīšanas 
gadījumā jārīkojas saskaņā ar 
tiem pašiem noteikumiem,   kuri 
ir jāievēro stikla virsmas tīrīšanas 
gadījumos. Nekādā gadījumā ne-
var izmantot ļoti stiprus tīrīšanas 
līdzekļus, skrāpēšanas pulveri, vai 
lūpatas ar   skrāpējošo virsmu.
Tīrīšanai nedrīkst izmantot ierīces 
piemērotas tīrīšanai ar tvaika 
palīdzību. 

     Traipu noņemšana.

● Gaišus t ra ipus  ar  per lamutra  
nokrāsojumu (alumīnija atlikumi-
em) var noņemt no atdzīstošas plīts ar 
speciāla tīrīšanas līdzekļa palīdzību. Vara 
atlikumus(piemēram, no iztecēšanas) var 
iztīrīt ar ar etiķi vai ar speciālo tīrīšanas 
līdzekļi nedrīkst izslēgt iesildīšanas la-
ukumu! Vajag uzreiz uzmanīgi nokasīt 
atlikumus (karstā stāvoklī) ar asu kasīkli 
no karsta laukuma.

● Cukura, ēdienu saturošu cukuru, plastma-
sas un alumīnija folijas iztīrīšanas laikā. 
Pēc netīruma noņemšanas var izslēgt 
plīti un iztīrīt atdzesēto virsmu ar speciālo 
tīrīšanas līdzekli.  

Speciālus tīrīšanas līdzekļus var dabūt me-
istarveikalos, būvniecības veikalos, ka arī 
māksliniecisko piederumu veikalos.
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TĪRĪŠANAS UN GLABĀŠANAS NOTEIKUMI

Uzmanību!
Ja ieslēgta keramiskā virsma jebkādu 
iemeslu dēļ kļūst nevadāma, to 
jāatslēdz no elektroenerģijas padeves 
izslēdzot slēdzi uz sadales dēļa vai 
drošinātāju un jāsazinās ar servisu.

Uzmanību!
Keramiskās virsmas saplaisāšanas 
vai lūzuma gadījumā sildvirsmu 
nekavējoties jāizslēdz un iekārtu 
jāatslēdz no elektriskā tīkla. Šim 
nolūkam jāizslēdz drošinātāju vai 
jāizvelk iekārtas kontaktdakšu. Pēc 
tam jāsazinās ar servisu.

Nepareizas apiešanās ar keramisko sil-
dvirsmu gadījumā ražotājs neuzņemas 
atbildību pēc garantijas!

Nekad nepielietojiet tīrīšanas līdzekļus 
uz karstas sidvirsmas. Ieteicams ļaut tī-
-rīšanas līdzeklim nedaudz nožūt un pēc 
tam noslaucīt to ar mitru drāniņu. Jeb-
-kādas tīrīšanas līdzekļa paliekas jānovāc 
no virsmas pirms tās uzkarsēšanas, pretējā 
gadījumā tīrīšanas līdzekļiem var būt kodīga 
iedarbība.
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NORĀDĪJUMI AVĀRIJAS GADĪJUMIEM

Jebkurā avārijas gadījumā:
• jāizslēdz virsmas darbības sistēmas,
• jāatslēdz virsmu no elektroenerģijas padeves avota,
• jāizsauc servisa darbiniekus,
• dažus sīkus defektus lietotājs var novērst patstāvīgi, sekojot lejupesošajā tabulā 

sniegtajiem norādījumiem. Pirms servisa darbinieku izsaukšanas pārbaudiet tabulā 
aprakstītos problēmu atrisinājumus.

PROBLĒMA IEMESLS NOVĒRŠANA
1. Iekārta nedarbojas - tīklam nav strāvas padeves - pārbaudiet mājas tīkla drošinātāju, 

izdegušu nomainiet

2. Nevar veikt nostādnes - vadības panelis nav ieslēgts - ieslēdziet vadības paneli

- nepietiekami ilgi pieturēts taustiņš 
(īsāk, nekā 1 sek.)

- pieturiet ilgāk taustiņu

- vienlaicīga pieskaršanās vairākiem 
taustiņiem

- vienmēr pieskarieties tikai vienam 
sensora taustiņam (izņemot 
sildzonas izslēgšanu)

3. Nevar veikt nostādnes un atskan 
īss skaņas signāls

- ir ieslēgta blokāde bērnu drošībai - izslēdziet blokādi

4. Nevar veikt nostādnes un atskan 
garš skaņas signāls

- nepareiza apkalpe (aktivēti nepareizi 
vai nepietiekami ilgi pieturēti sensoru 
taustiņi)

- vēlreiz iedarbiniet virsmu

- sensoru taustiņi ir aizklāti vai netīri - atklājiet vai iztīriet sensoru 
taustiņus

5. Visa iekārta izslēdzas - pēc iekārtas ieslēgšanas 10 sek. laikā 
netika veiktas nekādas nostādnes

- vēlreiz ieslēdziet vadības paneli un 
nekavējoties ievadiet nostādnes

- sensoru taustiņi ir aizklāti vai netīri - atklājiet vai iztīriet sensoru taustiņus

6. Viena sildzona izslēdzas - darbības laika aprobežojums - vēlreiz ieslēdziet sildzonu

-sensoru taustiņi ir aizklāti vai netīri - atklājiet vai iztīriet sensoru 
taustiņus

7. Netiek izgaismots atlikušā siltuma 
indikators, kaut gan sildzonas vēl 
ir karstas

-tīklā ir bijis īslaicīgs strāvas 
padeves pārtraukums vai iekārta 
tika atslēgta no elektriskā tīkla

-atlikušā siltuma indikators tiks izga-
ismots pēc tuvākās vadības paneļa 
ieslēgšanas un izslēgšanas

8. Keramiskā virsma ir saplaisājusi Bīstami! Nekavējoties atslēdziet iekārtu no elektriskā tīkla 
(drošinātājs). Sazinieties ar tuvāko servisu.

9. Nenovērsts bojājums Atslēdziet iekārtu no elektriskā tīkla (drošinātājs). Sazinieties ar tuvāko 
servisu.
Svarīgi!
Lietotājs ir atbildīgs par iekārtas pareizu lietošanu mājas saimniecībā. Ja 
apkalpes kļūdas dēļ lietotājs izsauks servisa darbiniekus, par izsaukumu, 
pat garantijas laika periodā, būs jāsamaksā lietotājam.
Ražotājs diemžēl nevar atbildēt par bojājumiem, kādi ir radušies lietošanas 
pamācības noteikumu neievērošanas dēļ.



22

TEHNISKIE DATI

Nominālais spriegums: 230V 1N~50 Hz
Nomināla jauda: BHC3*
- Iesildīšanas laukums: 1 x Ø 145 mm 1200 W
- Iesildīšanas laukums: 1 x Ø 180 mm 1800 W
Izmēri: 520 x 300 x 48;
Svars: ca. 4,2 kg;
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