
Dėkojame jums, kad įsigijote CANDY indukcinę kaitlentę. Prieš naudodami kaitlentę, 
įdėmiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir laikykite ją saugioje vietoje 

pasiskaitymui ateityje.

Indukcinės kaitlentės naudojimo instrukcija

CTP634SC, CTP643SC, CCTP644S, CTP644SCWIFI
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Saugos reikalavimai ir priežiūra

Paženklindami šį gaminį CE ženkleliu          , mes su visa atsakomybe pareiškiame,
kad šis gaminys atitinka visų jam taikytinų europinių saugos, sveikatos ir 
aplinkosaugos norminių aktų reikalavimus. Jei naudojamos, šio prietaiso dalys 
atitinka:
NORMATYVO Nr. 1935/2004 (EB) dėl medžiagų ir daiktų, galinčių turėti sąlytį su 
maistu, reikalavimus.

� 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 vaikai nuo 8 metų amžiaus ir vyresni, o taip pat 
asmenys su fizine, jutimine ir protine negalia arba neturintys tam 
reikalingų įgūdžių bei žinių gali naudotis tik tuo atveju, 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 yra pavojinga, nes gali kilti gaisras.

� NIEKUOMET nemėginkite slopinti liepsnos vandeniu; išjunkite 
prietaisą ir uždenkite liepsną dangčiu ar priešgaisrine gūnia.

� ĮSPĖJIMAS! Gaisro pavojus: ant kaitlentės paviršiaus nelaikykite 
jokių daiktų.

� ĮSPĖJIMAS! Jei paviršius yra įtrūkęs, vengdami elektros smūgio 
išjunkite prietaisą.



� Valydami prietaisą, nenaudokite garinio valytuvo.
� Ant kaitlentės negalima dėti metalinių daiktų, kaip antai, peilių, 

šakučių, šaukštų ir dangčių, nes jie stipriai įkais. Lašus nuo 
dangčio reikia nuvalyti prieš jį atidarant.

� Prieš nuleidžiant dangtį, kaitlentės paviršiui reikia leisti atvėsti.
� Baigę gaminti, išjunkite prietaiso kaitvietes jų valdymo elementais. 

Nepasikliaukite puodų aptikimo sistema.
� Šis prietaisas nėra skirtas tam, kad būtų valdomas išoriniu 

laikmačiu ar atskira nuotolinio valdymo sistema.
� 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 pažeidžiamas prietaiso elektros kabelis, vengiant pavojaus jį 

turi pakeisti gamintojo atstovas ar kitas kvalifikuotas meistras.
� ATSARGIAI! Siekiant išvengti pavojaus, kurį keltų neprognozuo-

jama šiluminės apsaugos atstata, šio prietaiso prie elektros tinklo
negalima jungti per išorinį įtaisą, pvz., laikmatį. Prietaiso taip pat 
negalima jungti prie instaliacijos atšakos, kurioje įtampa 
periodiškai įjungiama ir išjungiama.
ĮSPĖJIMAS! Naudokite tik maisto ruošimo prietaiso gamintojo 
numatytas arba instrukcijoje kaip tinkamomis nurodytas, o taip 
pat prietaise įtaisytas apsaugas. Naudojant netinkamas 
apsaugas gali įvykti nelaimingas atsitikimas.

– Visuomet naudokite tinkamus maisto gaminimo reikmenis.
– Puodą ar keptuvę visuomet padėkite kaitvietės, ant kurios 

gaminate, centre.
– Nieko nedėkite ant valdymo skydelio.
– Nenaudokite kaitlentės paviršiaus kam nors pjaustyti.
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Gerbiamas Pirkėjau,

dėkojame jums, kad įsigijote CANDY indukcinę kaitlentę. Mes tikimės, kad ji nepriekaištingai 
tarnaus jums ilgus metus.
Prieš naudodami kaitlentę, įdėmiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir laikykite ją saugioje 
vietoje pasiskaitymui ateityje.

Įžanga

Veikimo principas

Magnetinė grandinė
Stiklo keramikos plokštė

Geležinis puodas

Indukcinė ritė

Indukuojamos srovės

Indukcinė kaitlentė yra skirta gaminti bet kokį maistą. Ji puikiai tiks šiuolaikiškai šeimai, nes 
yra su elektromagnetinėmis kaitvietėmis (maisto gaminimo zonomis) ir mikroprocesorine 
valdymo sistema, o taip pat aprūpinta įvairiomis funkcijomis.

CANDY indukcinė kaitlentė, pagaminta naudojant specialias medžiagas, yra patogi naudotis, 
patikima ir saugi.

Indukcinės kaitlentę sudaro ritės, iš feromagnetinės medžiagos pagamintos kaitvietės, o 
taip pat valdymo sistema. Ritėmis tekanti elektros srovė sukuria galingą magnetinį lauką. 
Magnetinis laukas sukuria gausybę sūkurių, kurie, savo ruožtu, generuoja karštį, per 
kaitvietę perduodamą į maisto gaminimo indą.
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– Nurodymuose dėl naudotino elektros kabelio tipo atsižvelgiama į 
temperatūrą ant galinio prietaiso paviršiaus.

– Prieš nuleidžiant dangtį, kaitlentės paviršiui reikia leisti atvėsti.
– DĖMESIO! Būtina stebėti maisto gaminimo procesą. Neilgai 

trunkantis maisto gaminimo procesas turi būti stebimas nuolatos.



Apsauga nuo perkaitimo
Kaitlentės viduje yra jutikliai, kontroliuojantys 
kaitviečių temperatūrą. Kai temperatūra viršija 
saugią ribą, kaitvietė automatiškai išsijungia.

Mažų arba nemagnetinių daiktų aptikimas
Ant kaitlentės palikus mažesnio nei 80 mm 
skersmens puodą ar keptuvę, kokį nors kitą 
nedidelį daiktą (pvz., peilį, šakutę, raktą) arba 
nemagnetinį puodą ar keptuvę (pvz., pagamintą 
į aliuminio), apytikriai vieną minutę skamba 
pypčiojimai, o po to kaitlentė automatiškai 
persijungia į parengties būseną.

Įspėjamoji liekamojo karščio indikacija
Kai kaitlentė kurį laiką padirba, jos paviršius 
lieka įkaitęs. Signalizavimui apie tai, kad 
paviršius dar karštas ir prie jo negalima liestis, 
kaitlentės indikatoriuje rodoma raidė „H“.

Automatinis išsijungimas
Dar viena apsauginė indukcinės kaitlentės 
funkcija – tai automatinis išsijungimas. Ši 
funkcija suveikia pamiršus išjungti kaitvietę. 
Lentelėje pateiktos numatytosios kaitviečių 
veikimo trukmės vertės:

Galios lygis Kaitvietė automatiškai 
išsijungia po

1~3

4~6

7~9

8 valandų

4 valandų

2 valandų

Kai puodas nuimamas nuo kaitvietės, ji iškart 
nustoja kaisti ir po vienos minutės 
automatiškai išsijungia; per šį laiką skamba 
pypčiojimai.

Įspėjimas! Asmenys su širdies stimuliatoriais 
prieš naudodamiesi indukcine kaitlente turėtų 
pasikonsultuoti su gydytoju.

1. Stalviršyje išpjaukite pateiktajame brėžinyje 
nurodytų matmenų angą. Aplink angą turi 
būti paliekama mažiausiai 50 mm laisvos 
vietos. Stalviršis turi būti mažiausiai 30 mm 
storio ir pagamintas iš karščiui atsparios 
medžiagos, kad įkaisdamas 
nesideformuotų (1 pav.).

(1 pav.).

Pastaba. Turi būti išlaikomas mažiausiai 
760 mm saugus atstumas tarp kaitlentės 
paviršiaus ir virš jos pakabintos spintelės.

Ši kaitlentė skirta naudojimui buityje.
Vykstant pastoviam gaminių tobulinimo 
procesui, kompanija CANDY pasilieka teisę 
savo nuožiūra keisti bet kokius prietaiso 
techninius, programinius ar dizaino aspektus.

2. Būtina pasirūpinti gera oro cirkuliacija 
apie indukcinę kaitlentę. Niekuo 
neuždenkite oro įleidimo ir išleidimo angų.
Kaitlentė turi būti teisingai sumontuojama 
(kaip parodyta 2 pav.).

(2 pav.)

min. 5 cm min. 5 mm

min. 2 cm

Oro 
įleidimas

Sauga Įrengimas

56    cm+0.4
+0.1

49    cm+0.4
+0.1
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TARPIKLIS

min. 760 mm

Oro 
išleidimas

min. 5 cm

min. 5 cm

min. 5 cm



Saugos reikalavimai
(1) Indukcinę kaitlentę turi įrengti kvalifikuotas

meistras. Savo dispozicijoje mes turime 
kvalifikuotų montuotojų. Niekuomet 
nemėginkite sumontuoti prietaisą patys.

(2) Indukcinės kaitlentės negalima įrengti virš 
šaldytuvo, šaldiklio, indaplovės ar būgninės
skalbinių džiovyklės.

(3) Indukcinė kaitlentė turi būti sumontuojama 
taip, kad būtų užtikrintas optimalus karščio 
išsisklaidymas.

(4) Siena ir paviršiai virš kaitlentės turi būti 
atsparūs karščiui.

(5) Kad būtų išvengta sugadinimo, stalviršio 
užpildas ir klijai turi būti atsparūs karščiui.

4. Prijungimas prie elektros tinklo
Kaitlentės prijungimas prie elektros tinklo turi 
būti atliekamas remiantis atitinkamais 
standartais, per vienpolį automatinį išjungiklį. 
Prijungimo būdas parodytas 3 pav.

Valdymo skydelio schema

(3 pav.)

3. Pritvirtinkite kaitlentę prie stalviršio 
keturiais laikikliais kaitlentės apatinėje 
dalyje. Laikiklių padėtį galima reguliuoti 
atsižvelgiant į stalviršio storį.

Indukcinės kaitlentės schema

Jei yra pažeistas prietaiso elektros kabelis arba
jį reikia pakeisti, kad būtų išvengta nelaimingo 
atsitikimo kabelį turi pakeisti kvalifikuotas 
elektrikas, turintis tam reikalingus įrankius.

380-415V 3N~

~

1. Kaitviečių pasirinkimo mygtukai
2. Galios reguliavimo/laikmačio nustatymo slinkties 

juosta
3. Valdymo skydelio užrakinimo/pauzės mygtukas
4. Įjungimo/išjungimo mygtukas
5. Laikmačio mygtukas
6. Lanksčiosios srities mygtukas
7. Wi-Fi mygtukas

�

Valdymo 
skydelis Oro išleidimo 

anga

Stiklo keramikos 
plokštė

Oro įleidimo anga

5

1

27
1

1
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Laikiklis

6 3 4

5 2 6 3 4

5 2 6 3 4

Laidų prijungimasĮtampa

Juodas Rudas Mėlynas Geltonas/žalias

Juodas ir rudas Mėlynas Geltonas/žalias

Jei prietaisas betarpiškai jungiamas prie elektros 
tinklo, prieš jį būtina įrengti daugiapolį automatinį 
išjungiklį su mažiausiai 3 mm tarpeliu tarp kontaktų.
Kaitlentę įrengiantis asmuo turi užtikrinti, kad pri-
jungimas prie elektros tinklo būtų atliktas tinkamai 
ir atitiktų elektrosaugos normatyvų reikalavimus.
Elektros kabelis neturi būti sulenkiamas arba 
sugnybiamas. Būtina periodiškai tikrinti elektros 
kabelio būklę; jį pakeisti turi tik tinkamą 
kvalifikaciją turintis asmuo.



Gaminimo pradžia

Tris sekundes palaikykite paliestą įjungimo/išjungimo mygtuką. 
Įsijungus maitinimui, nuskamba vienas pyptelėjimas ir visuose 
indikatoriuose įsižiebia „–“ arba „– –“, taip parodant, kad keraminė 
kaitlentė persijungė į parengties būseną.

Ant kaitvietės, kurią ketinate naudoti gaminimui, uždėkite tinkamo 
dydžio puodą ar keptuvę.

� Įsitikinkite, ar keptuvės dugnas bei kaitvietės paviršius yra 
švarūs ir sausi.

Palietus kaitvietės pasirinkimo mygtuką, ima blykčioti indikatorius 
greta mygtuko.

Braukdami pirštu slinkties juosta, pasirinkite galios nuostatą.

� Per 1 minutę nepasirinkus galios nuostatos, indukcinė 
kaitlentė automatiškai išsijungia. Jums vėl teks pradėti nuo 1-ojo 
žingsnio.

� Gaminimo metu bet kada galima pakeisti galios nuostatą.

Jei ekranėlyje su galios nuostata pakaitomis blykčioja

Tai reiškia, kad:
� jūs nepadėjote puodo ant reikiamos kaitvietės, arba
� naudojamas puodas netinka gaminimui ant indukcinės kaitlentės, arba
� puodas yra pernelyg mažas arba padėtas ne kaitvietės centre.

Kol ant kaitvietės nebus padėtas tinkamas puodas, kaitinimas neprasidės.
Ant kaitvietės nepadėjus tinkamo puodo, po 2 minutės kaitvietės indikacija automatiškai išsijungia.

Naudojimo instrukcija

galios padidinimas

galios sumažinimas
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Paliesdami įjungimo/išjungimo mygtuką, išjunkite visą 
kaitlentę.

Saugokitės karštų paviršių.

Kol kaitvietė dar karšta, jos ekranėlyje rodoma „H“. Kai 
paviršius atvėsta iki saugios temperatūros, ši indikacija 
išnyksta. Taupant elektros energiją, ant karšto paviršiaus 
galima pašildyti kitus prikaistuvius ir puodus.

Laikmačio mygtukas
Laikmatį galima naudoti dviem būdais:
� Jį galima naudoti kaip laikmatį laiko atskaitai. Tokiu atveju, prabėgus nustatytam laikui, laikmatis neišjungia 

jokios kaitvietės.
� Laikmatį taip pat galima nustatyti taip, kad prabėgus nustatytam laikui būtų išjungiama viena ar kelios kaitvietės.

Laikmatis gali būti nustatomas daugiausia 99 min. laikui.

a) Laikmačio naudojimas laiko atskaitai

Kai nėra pasirenkama jokia kaitvietė

Įsitikinkite, ar kaitlentė įjungta.
Pastaba. Laikmatį laiko atskaitai galima naudoti net ir nepasirinkus 
jokios kaitvietės.

Palietus laikmačio mygtuką, laikmačio indikatoriuje rodoma „10“ ir 
blykčioja „0“.

Braukdami pirštu slinkties juosta, nustatykite laiką (pvz., 5).

Gaminimo užbaigimas

Palieskite kaitvietės, kurią norite išjungti, pasirinkimo mygtuką.

Išjunkite kaitvietę, piršto braukimu slinkties juosta sumažindami 
galios nuostatą iki „ “.

Įsitikinkite, ar indikatoriuje rodoma „0“.
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Nustačius laiką, iškart pradedamas atgalinis jo skaičiavimas. Indikatoriuje rodomas likęs laikas.

Prabėgus nustatytam laikui, 30 sekundžių skamba 
pypčiojimai ir laikmačio indikatoriuje rodoma „- -“.

b) Laikmačio nustatymas vienos ar kelių kaitviečių išjungimui

Nustatymas vienos kaitvietės išjungimui
Palieskite kaitvietės, kuriai norite nustatyti laikmatį, 
pasirinkimo mygtuką.

Palietus laikmačio mygtuką, laikmačio indikatoriuje 
rodoma „10“ ir blykčioja „0“.

Braukdami pirštu slinkties juosta, nustatykite laiką (pvz., 5).

Darsyk palietus laikmačio mygtuką, blykčioja „1“.

Braukdami pirštu slinkties juosta, nustatykite laiką (pvz., 9); dabar 
laikmačio nuostata yra 95 minutės.

Darsyk palietus laikmačio mygtuką, blykčioja „1“.

Braukdami pirštu slinkties juosta, nustatykite laiką (pvz., 9); dabar 
laikmačio nuostata yra 95 minutės.
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Laikmačio nustatymas kelių kaitviečių išjungimui yra analogiškas nustatymui vienos kaitvietės išjungimui;
Kai laikmatis nustatomas kelioms kaitvietėms tuo pat metu, šviečia atitinkamų kaitviečių dešimtainiai taškai. Laikmačio 
indikatoriuje rodoma mažiausia laiko nuostata. Blykčioja atitinkamos zonos taškas.
Indikacija yra tokia:

(nustatyta 15-kai minučių)

. . .

(nustatyta 45-oms minutėms)

Pasibaigus atgaliniam nustatytojo laiko skaičiavimui, atitinkama 
kaitvietė išsijungia. Po to laikmačio indikatoriuje atvaizduojama kita 
mažiausia laiko nuostata ir blykčioja atitinkamos kaitvietės taškas.
Indikacija yra tokia (parodyta dešinėje):                                                   (nustatyta 30-čiai minučių)

Palietus kaitvietės pasirinkimo mygtuką, laikmačio indikatoriuje rodomas atitinkamo laikmačio laikas.

c) Laikmačio funkcijos atšaukimas

Palieskite kaitvietės, kurios laikmačio funkciją norite atšaukti, 
pasirinkimo mygtuką.

Palietus laikmačio mygtuką, blykčioja indikatorius.

Braukdami pirštu slinkties juosta, nustatykite laikmatį ant „00“; 
laikmačio funkcija atšaukiama.

Nustačius laiką, iškart pradedamas atgalinis jo skaičiavimas. Indikatoriuje 
rodomas likęs laikas.

PASTABA. Raudonas taškas šalia galios indikatoriaus parodo, kad ši 
kaitvietė yra pasirinkta laikmačio valdomam išjungimui.

Prabėgus nustatytam gaminimo laikui, atitinkama kaitvietė automatiškai 
išsijungia.

Kitos kaitvietės veikia toliau (jei jos prieš tai buvo įjungtos).

kitų kaitviečių nustatymas:
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Pauzės būsena
� Jūs galite pristabdyti kaitinimą vietoje to, kad visiškai išjungtumėte kaitlentę.
� Kai kaitlentė perjungiama į pauzės būseną, neveikia nė vienas mygtukas kaitlentės valdymo skydelyje (išskyrus 

įjungimo/išjungimo mygtuką).

Norėdami perjungti kaitlentę į pauzės būseną

Palieskite užrakinimo/pauzės mygtuką. Visuose indikatoriuose rodoma „11“.

Norėdami deaktyvuoti pauzės būseną

Palieskite užrakinimo/pauzės mygtuką.

Valdymo elementų užrakinimas
� Kaitlentės nesankcionuoto naudojimo prevencijai (pavyzdžiui, kad vaikai negalėtų netyčia įjungti kaitvietes) galima 

užrakinti kaitlentės valdymo elementus.
� Kai valdymo elementai užrakinti, neveikia nė vienas mygtukas kaitlentės valdymo skydelyje (išskyrus įjungimo/

išjungimo mygtuką).

Norėdami užrakinti valdymo elementus

Laikmačio indikatoriuje rodoma „ Lo “.

Kai kaitlentės valdymo elementai yra užrakinti ir neveikia nė vienas mygtukas kaitlentės valdymo skydelyje (išskyrus 
įjungimo/išjungimo mygtuką       ), neatidėliotinu atveju indukcinę kaitlentę bet kada galima išjungti paliečiant įjungimo/
išjungimo mygtuką       , tačiau visoms kitoms operacijoms pirmiau reikia atšaukti kaitlentės valdymo elementų užrakinimą.
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Palieskite ir šiek tiek palaikykite užrakinimo mygtuką      .

Palieskite ir šiek tiek palaikykite užrakinimo mygtuką      .

Norėdami atrakinti valdymo elementus

Kai kaitlentė yra perjungta į pauzės būseną ir neveikia nė vienas mygtukas kaitlentės valdymo skydelyje (išskyrus įjungimo/
išjungimo mygtuką       ), neatidėliotinu atveju indukcinę kaitlentę bet kada galima išjungti paliečiant įjungimo/ išjungimo 
mygtuką       , tačiau visoms kitoms operacijoms pirmiau reikia atšaukti kaitlentės valdymo elementų užrakinimą.



Kaip dvi nepriklausomos kaitvietės

(b) Padėkite du puodus ar keptuves ant abiejų lanksčiosios srities pusių.

Įspėjimas! Puodo ar keptuvės dugno skersmuo neturi būti didesnis kaip 12 cm.

Kai lanksčioji sritis naudojama kaip dvi atskiros kaitvietės, jūs turite du pasirinkimo variantus.

(a) Padėkite puodą ar keptuvę ant dešiniosios viršutinės arba dešiniosios apatinės lanksčiosios srities pusės.

2. Kaip didelę kaitvietę lanksčiąją sritį rekomenduojama naudoti taip:
Maisto gaminimo indas: 250 mm ar 280 mm skersmens maisto gaminimo indas (tinka 
stačiakampiai arba ovalūs indai)

Nerekomenduojama daugiau ką nors daryti su prietaisu išskyrus tris aukščiau aprašytas operacijas, nes tai 
gali paveikti prietaiso kaitinimo funkciją.

1. Norėdami laisvąją sritį aktyvuoti kaip vieną didelę kaitvietę, palieskite lanksčiosios srities mygtuką.

� Atsižvelgiant į maisto gaminimo metu iškylančius poreikius, šią sritį bet kada galima panaudoti arba kaip vieną didelę 
kaitvietę, arba kaip dvi nepriklausomas kaitvietes.

� Laisvąją sritį sudaro dvi indukcinės ritės, kurias galima valdyti atskirai.
Kaip didelė kaitvietė

LANKSČIOJI SRITIS

Dvigubos kaitvietės (tik CTP634SC modelis)
Kad būtų lanksčiau išnaudojami kaitvietės privalumai, ant šios kaitvietės gali būti naudojami nuo 160 mm iki 290 mm
skersmens maisto gaminimo indai.
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Pastaba. Rekomenduojama virš kaitlentės įrengtą gartraukį įjungti kelios minutės prieš 
pradedant gaminti ir išjungti po kelių minučių baigus gaminti.

Pauzės būsena
� Jūs galite pristabdyti kaitinimą vietoje to, kad visiškai išjungtumėte kaitlentę.
� Kai kaitlentė perjungiama į pauzės būseną, neveikia nė vienas mygtukas kaitlentės valdymo skydelyje 

(išskyrus įjungimo/išjungimo mygtuką).

Palieskite užrakinimo/pauzės mygtuką. Visuose indikatoriuose rodoma „11“.

Kai kaitlentė yra perjungta į pauzės būseną ir neveikia nė vienas mygtukas kaitlentės valdymo skydelyje 
(išskyrus įjungimo/išjungimo mygtuką      ), neatidėliotinu atveju indukcinę kaitlentę bet kada galima išjungti 
paliečiant įjungimo/išjungimo mygtuką      .

Norėdami perjungti kaitlentę į pauzės būseną

Palieskite kaitvietės, kurios greitojo užvirinimo 
funkciją norite atšaukti, pasirinkimo mygtuką.

Greitojo užvirinimo funkcijos atšaukimas

� Funkcija gali veikti bet kurioje kaitvietėje.
� Po 5 minučių kaitvietei grąžinama pradinė nuostata.
� Jei pradinė galios nuostata buvo 0, po 5 minučių grąžinama nuostata 9.

Pirmiausia į išmanųjį įrenginį parsisiųskite ir įdiekite programėlę „Simply-Fy“. Po to programėlėje užregistruokite 
indukcinę kaitlentę.
Išsamesnė informacija pateikta priede.
Norėdami naudotis Wi-Fi funkcija, įjunkite kaitlentę ir paspauskite Wi-Fi mygtuką. Wi-Fi šviesos 
diodas tankiai blykčioja 5 sekundes; tai reiškia, kad Wi-Fi modulis pasileidžia. Jei Wi-Fi modulis 
užmezga ryšį su maršruto parinktuvu, Wi-Fi šviesos diodas ima šviesti pastoviai. Priešingu atveju 
Wi-Fi šviesos diodas blykčioja tokiu dažniu: 1 sekundę šviečia, 1 sekundę nešviečia. Sėkmingai 
užmezgus ryšį su kaitlente, programėlėje „Simply-Fy“ galima gauti daug naudingos informacijos, 
pavyzdžiui, apie kaitvietės galios nuostatą, likusį kaitinimo laiką ir t.t.

Wi-Fi funkcija (TIK CTP644SCWIFI MODELIS)

Greitojo kaitinimo veiksena

Palieskite kaitvietės pasirinkimo mygtuką. Braukite pirštu slinkties juosta link „b“. Įsitikinkite, ar 
indikatoriuje rodoma „b“.

Greitojo kaitinimo funkcijos įjungimas

galios padidinimas

galios sumažinimas
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Braukdami pirštu slinkties juosta, pasirinkite galios nuostatą.

Norėdami atrakinti valdymo elementus

Palieskite užrakinimo/pauzės mygtuką.



Patvirtinimui tuo pat metu paspauskite laikmačio mygtuką ir 
valdymo skydelio užrakinimo mygtuką.

Po to kaitlentė išsijungia.

Naudojamosios galios apribojimo funkcija

� Pasirenkant skirtingus galios apribojimo slenksčius, galima apriboti maksimalią indukcinės 
kaitlentės naudojamąją galią.

� Vengiant perkrovos grėsmės, indukcinė kaitlentės gali pati automatiškai apriboti naudojamąją 
galią ir imti dirbti mažesniu pajėgumu.

Norėdami aktyvuoti galios apribojimo funkciją

Įjunkite kaitlentę, o po to tuo pat metu paspauskite 
laikmačio mygtuką ir valdymo skydelio užrakinimo 
mygtuką.

Laikmačio indikatoriuje rodoma „P5“; tai reiškia 5-ąjį 
galios lygį. Numatytoji galios apribojimo nuostata yra 
7,0 kW.

Norėdami pasirinkti kitą apribojimo slenkstį

Braukdami pirštu slinkties juosta, pasirinkite galios nuostatą. Yra 5 galios lygio nuostatos: nuo „P1“ iki „P5“. Laikmačio 
indikatoriuje rodoma viena iš jų.
„P1“: maksimali naudojamoji galia yra 2,5 kW. „P2“: maksimali naudojamoji galia yra 3,5 kW.
„P3“: maksimali naudojamoji galia yra 4,5 kW. „P4“: maksimali naudojamoji galia yra 5,5 kW.
„P5“: maksimali naudojamoji galia yra 7,0 kW.

galios padidinimas

galios sumažinimas
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Patvirtinimas ir galios apribojimo funkcijos nustatymo užbaigimas



Geležinė gruzdinimo 
aliejuje keptuvė

Nerūdijančio plieno 
puodas

Geležinis prikaistuvis

Emaliuotas nerūdijančio 
plieno virdulys

Emaliuotas maisto 
gaminimo indas

Geležinis katiliukas

�

Geležinis dubuo

Maisto gaminimo indų pasirinkimas

�
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Jūs galite turėti pačių įvairiausių maisto gaminimo indų
Ši indukcinė kaitlentė gali aptikti įvairius maisto gaminimo indus; tai galima 
patikrinti vienu šių būdų:
Padėkite indą ant kaitvietės. Jei tos kaitvietės indikatoriuje rodomas galios lygis – 
maisto gaminimo indas tinka. Jei indikatoriuje blykčioja „u“, tai reiškia, kad indas 
netinka maisto gaminimui ant indukcinės kaitlentės.
Prie indo pridėkite magnetą. Jei magnetas pritraukiamas prie indo – indas tinka 
maisto gaminimui ant indukcinės kaitlentės.
Pastaba. Indo dugnas turi būti padarytas iš magnetinės medžiagos.

Indas turi būti daugiau nei 14 cm skersmens lygiu dugnu.

Naudokite puodus ir keptuves, kurių dugno skersmuo didesnis už pasirinktosios 
kaitvietės piešinį.
Ant kaitvietės uždėjus šiek tiek didesnio skersmens puodą ar keptuvę, elektros 
energija bus naudojama maksimaliai efektyviai. Uždėjus mažesnio skersmens 
puodą ar keptuvę, elektros energija bus naudojama ne taip efektyviai. Kaitlentė 
gali neaptikti mažesnio nei 140 mm skersmens puodo ar keptuvės.



Atsiradus bet kokiam nukrypimui nuo normos, indukcinė kaitlentė automatiškai persijungia į saugaus 
darbo veikseną ir indikatoriuje rodomas vienas šių kodų:

����� Nenormali 
temperatūra

Patikrinkite puodą ar 
keptuvę

Šioje lentelėje apžvelgiama, kaip įvertinti ir pašalinti dažniausiai pasitaikančius 
nesklandumus.
Kad nesugadintumėte indukcinės kaitlentės, neardykite prietaiso patys.

�������	

����	

�
���

Ventiliatoriaus gedimas Susisiekite su pardavėju.

Temperatūros 
jutiklio gedimas Susisiekite su pardavėju.

Nenormali įtampa 
elektros tinkle

Išmatuokite, ar maitinimo 
įtampa yra normos ribose.
Maitinimo įtampai grįžus į 
normos ribas, vėl įjunkite 
kaitlentę.

Nuo kaitvietės paviršiaus 
prastai išsisklaido karštis

Vėl įjunkite kaitvietę kai ji 
atvės

����

Trikčių indikacija ir jų reikšmė

Triktis Galima priežastis Sprendimo būdai

Techninė priežiūra

Lengvas Nuplaukite karštu vandeniu ir sausai 
nušluostykite.

Valymo kempinė.

Ratilai ir kalkių 
apnašos.

Saldus maistas, 
išsilydęs aliuminis 
ar plastikas.

Ant tos vietos užpilkite baltojo acto ir 
pavalykite minkštu skudurėliu arba 
naudokite specialų valiklį.

Likučius pašalinkite specialiu 
gremžtuku stiklo keramikai (geriausiai 
naudoti silikoninį valiklį).

Speciali lipni plėvelė 
stiklo keramikai.

Speciali lipni plėvelė 
stiklo keramikai.

Indukcinės kaitlentės paviršių galima lengvai nuvalyti kaip aprašyta:

Pastaba. Prieš valydami, atjunkite kaitlentę nuo elektros tinklo.

Sutepimo 
pobūdis Valymo būdas Valymo medžiagos

Valymas ir priežiūra
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Jei sutrinka prietaiso veikimas, prieš skambindami į techninės priežiūros centrą padarykite 
štai ką:

- Patikrinkite, ar prietaisas yra gerai įjungtas į elektros lizdą.
- Patikrinkite trikties kodo reikšmę pateiktojoje lentelėje.

Jei jums nepavyksta savarankiškai išspręsti problemos, išjunkite prietaisą (nemėginkite jo 
ardyti patys) ir skambinkite į techninės priežiūros centrą.



Šios naudojimo instrukcijos turinys buvo kruopščiai patikrintas. Tačiau kompanija 
negali prisiimti atsakomybės dėl kokių nors spaudos klaidų ar neatitikimų.

Be to, atnaujintose naudojimo instrukcijos versijose gali būti be įspėjimo daroma 
techninių pakeitimų. Šioje naudojimo instrukcijoje pavaizduoto prietaiso išvaizda 

gali skirtis nuo tikrojo prietaiso.

Pareiškimas

UTILIZAVIMAS: 
Neišmeskite šio gaminio 
su neišrūšiuotomis 
buitinėmis šiukšlėmis. 
Elektros prietaisų atliekos 
turi būti surenkamos ir 
perdirbamos atskirai.

Šis prietaisas yra paženklintas pagal europinę direktyvą 2012/19/EC, reglamentuojančią 
elektros ir elektroninės įrangos atliekų utilizavimą (WEEE).
Tinkamai utilizuodami nebereikalingą prietaisą, padėsite išvengti galimos žalos aplinkai 
ir žmonių sveikatai, kuri būtų neišvengiama utilizuojant jį netinkamai.
Šis ženklelis ant prietaiso reiškia, kad prietaiso negalima išmesti kartu su buitinėmis 
šiukšlėmis. Jį reikia pristatyti į senos elektrinės ir elektroninės įrangos priėmimo 
punktą perdirbimui.
Šio prietaiso laužas turi būti specialiai perdirbamas. Išsamesnės informacijos apie šio 
gaminio utilizavimą ir perdirbimą teiraukitės savivaldybėje, buitinių atliekų tvarkymo 
tarnyboje arba parduotuvėje, kurioje įsigijote prietaisą.

Išsamesnės informacijos apie šio prietaiso atliekų tvarkymą ir utilizavimą teiraukitės 
vietos savivaldybėje, komunalinių atliekų tvarkymo kompanijoje arba parduotuvėje, 
kurioje įsigijote šį prietaisą.
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