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SAUGOS ĮSPĖJIMAI 

PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTI PRIETAISĄ, ATIDŽIAI 

PERSKAITYKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS. 

Montavimas 

Elektros smūgio pavojus 

• Prieš atlikdami techninės priežiūros arba kitus darbus,

prietaisą atjunkite nuo maitinimo tinklo.

• Tinkamas prijungimas prie įžeminimo sistemos yra būtinas

ir privalomas.

• Prietaiso atjungimo priemonės turi būti integruotos į

stacionarią elektros grandinę, įrengtą laikantis elektros

grandinės jungimo taisyklių.

• Pakeitimus vidaus elektros instaliacijos sistemoje turi atlikti

kvalifikuotas specialistas.

• Šių nurodymų nesilaikymas gali tapti elektros smūgio arba

mirties priežastimi.

Įsipjovimo pavojus 

• Būkite atsargūs – korpuso kraštai yra aštrūs.

• Dėl neatsargaus elgesio galima įsipjauti arba kitaip

susižeisti.

Svarbūs saugos nurodymai 

• Prieš montuodami arba naudodami šį prietaisą, atidžiai

perskaitykite šias instrukcijas.

• Ant prietaiso niekada nedėkite jokių degių medžiagų arba

produktų.

• Užtikrinkite, kad ši informacija būtų prieinama už prietaiso

montavimą atsakingam asmeniui – tai padės sumažinti

montavimo išlaidas.
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• Kad būtų išvengta pavojaus, prietaisas turi būti

montuojamas laikantis šių instrukcijų.

• Šio prietaiso montavimo ir įžeminimo darbus gali atlikti tik

tinkamos kvalifikacijos specialistas.

• Šis prietaisas turi būti prijungtas prie grandinės, kurioje yra

sumontuotas skyriklis, visiškai atjungiantis nuo maitinimo

šaltinio.

• ĮSPĖJIMAS. Naudokite tik kaitlentės apsaugas,

suprojektuotas arba rekomenduojamas prietaiso gamintojo,

arba apsaugas, pateikiamas kartu su prietaisu. Netinkamų

apsaugų naudojimas gali tapti nelaimingo atsitikimo

priežastimi.

• Netinkamas prietaiso montavimas gali tapti garantijos

panaikinimo arba pretenzijų atmetimo priežastimi.

• Išsami montavimo informacija pateikiama skirsnyje

„Montavimas“.

Naudojimas ir priežiūra 

Elektros smūgio pavojus 

• Neruoškite maisto ant įtrūkusio arba sudaužyto kaitlentės

paviršiaus. Jeigu maisto ruošimo paviršius yra sudaužytas

arba įtrūkęs, nedelsdami prietaisą atjunkite nuo maitinimo

tinklo (ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo) ir kreipkitės į

kvalifikuotą specialistą.

• Prieš atlikdami valymo arba techninės priežiūros darbus,

atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.

• Šių nurodymų nesilaikymas gali tapti elektros smūgio arba

mirties priežastimi.

Pavojus sveikatai 
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• Šis prietaisas atitinka elektromagnetinės saugos standartų

reikalavimus.

Karšto paviršiaus pavojus 
• Naudojimo metu pasiekiamos prietaiso dalys įkaista tiek,

kad gali sukelti nudegimus.
• Saugokitės, kad jūsų kūno dalys, drabužiai, arba bet kokie

kiti daiktai, išskyrus maisto ruošimo indus, nesiliestų su
keraminiu paviršiumi, kol jis nėra atvėsęs.

• Metalinių virtuvės įrankių – peilių, šakučių, šaukštų ir
dangčių nedėkite ant kaitlentės paviršiaus, nes jie gali
įkaisti.

• Jaunesni nei 8 metų amžiaus vaikai negali naudoti prietaiso,
nebent jie būtų nuolat prižiūrimi.

• Prikaistuvių rankenos maisto ruošimo metu gali įkaisti.
Stebėkite, kad prikaistuvių rankenos nebūtų virš kitų
įjungtų maisto ruošimo zonų. Užtikrinkite, kad rankenos
nebūtų pasiekiamos vaikams.

• Šių nurodymų nesilaikymas gali tapti nudegimo arba

nusiplikymo priežastimi.

Įsipjovimo pavojus 

• Kaitlentės grandiklio ašmenys yra labai aštrūs, todėl

nuėmus apsauginį gaubtą su jais reikia dirbti atsargiai.

Naudokite ypač atsargiai, užtikrinkite saugų sandėliavimą

vaikams nepasiekiamoje vietoje.

• Dėl neatsargaus elgesio galima įsipjauti arba kitaip

susižeisti.

Svarbūs saugos nurodymai 

• Niekada nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros. Verdantis

skystis gali išsilieti ant maisto ruošimo paviršiaus ir sukelti

dūmus, o tiškę riebalai gali užsidegti.

• Niekada nenaudokite kaitlentės paviršiaus kaip darbo arba
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maisto saugojimo paviršiaus. 

• Ant jos nepalikite virtuvės įrankių, nei kitų daiktų.

• Niekada nenaudokite kaitlentės kūnui arba patalpai šildyti.

• Baigę naudoti kaitlentę, įsitikinkite, kad visos maisto

ruošimo zonos yra išjungtos taip, kaip nurodyta šiose

instrukcijose (t. y. naudojant jutiklinius mygtukus).

• Neleiskite vaikams žaisti su kaitlente, taip pat lipti, sėdėti

arba stovėti ant jos.

• Vaikus dominančių daiktų nelaikykite virš kaitlentės

esančiose spintelėse. Vaikai, užlipę ant kaitlentės paviršiaus,

gali susižeisti.

• Patalpoje, kurioje veikia kaitlentė, nepalikite vaikų vienų

arba be priežiūros.

• Vaikai arba asmenys su negalia, ribojančia jų galimybes

naudotis šiuo prietaisu, turi būti išmokyti naudoti prietaisą

atsakingo ir kompetentingo asmens. Prižiūrintis asmuo turi

nustatyti, ar minėti asmenys gali naudoti kaitlentę

nekeldami žalos sau ir aplinkiniams.

• Neremontuokite ir nekeiskite jokių kaitlentės dalių, nebent

tai būtų rekomenduojama naudojimo vadove. Visus kitus

remonto ir techninės priežiūros darbus turi atlikti

kvalifikuotas specialistas.

• Kaitlentės paviršiui valyti nenaudokite garinių valymo

prietaisų.

• Ant kaitlentės paviršiaus nedėkite ir nenumeskite jokio

sunkaus daikto.

• Niekada nestovėkite ant jos.

• Nenaudokite maisto ruošimo indų nelygiais kraštais,

netraukite maisto ruošimo indų per keraminį paviršių, nes
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galite jį subraižyti. 

• Maisto ruošimo paviršiui valyti nenaudokite šveistukų ar

kitų abrazyvinių dalelių turinčių valymo priemonių, nes jos

gali subraižyti keraminį paviršių.

• Kad būtų išvengta pavojų, pažeistą maitinimo laidą turi

pakeisti gamintojas, įgaliotas priežiūros specialistas arba

tinkamą kvalifikaciją turintis asmuo.

• Šis prietaisas yra skirtas naudoti tik buityje! Komerciniam

prietaiso naudojimui gamintojo garantija netaikoma!

• ĮSPĖJIMAS. Prietaisas ir pasiekiamos jo dalys naudojimo

metu įkaista.

• Būtina elgtis atidžiai ir neliesti prietaiso kaitinimo

elementų.

• Jaunesni nei 8 metų amžiaus vaikai negali naudoti prietaiso,

nebent jie būtų nuolat prižiūrimi.

• 8 metų ir vyresni vaikai, asmenys su ribotais fiziniais,

jutiminiais ar protiniais gebėjimais arba asmenys, neturintys

patirties ir žinių, gali naudoti prietaisą tik jeigu jie

prižiūrimi, arba jie buvo išmokyti saugiai naudotis prietaisu

ir supranta su tuo susijusius pavojus.

• Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Vaikai prietaisą

valyti ir atlikti jo priežiūrą gali tik su priežiūra.

• ĮSPĖJIMAS. Be priežiūros palikti aliejuje arba kituose

riebaluose ruošiami patiekalai gali kelti pavojų ir tapti

gaisro priežastimi. NIEKADA negesinkite ugnies vandeniu,

tačiau išjunkite prietaisą ir uždenkite ugnies židinį dangčiu,

gaisro gesinimui skirtu užtiesalu ar pan.

• ĮSPĖJIMAS. Gaisro pavojus: maisto ruošimo paviršiaus

nenaudokite daiktams saugoti.
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• ĮSPĖJIMAS. Jeigu paviršius įtrūkęs, prietaisą išjunkite, kad

būtų išvengta elektros smūgio pavojaus – stiklo keramikos

arba panašus kaitlentės paviršius saugo dalis, kuriomis teka

elektros srovė.

• Nerekomenduojama naudoti garais valančių prietaisų.

• Prietaiso valdymas išoriniu laikmačiu arba atskira

nuotolinio valdymo sistema nėra numatytas.

• DĖMESIO. Maisto ruošimo procesas turi būti prižiūrimas.

Trumpas maisto ruošimo procesas turi būti prižiūrimas

nepertraukiamai.

• Po montavimo prietaiso maitinimo laidas neturi būti

pasiekiamas.
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Sveikiname jus įsigijus naują kaitlentę. Rekomenduojame skirti laiko ir 

perskaityti šią instrukciją ir montavimo vadovą – tai padės suprasti, kaip tinkamai 

montuoti ir naudoti prietaisą. 

Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite visas saugos instrukcijas ir išsaugokite šias 

instrukcijas ir montavimo vadovą ateičiai. 

Gaminio apžvalga 

Vaizdas iš viršaus 

I 6 M 

ID 33 / ID 33 W 

1. maks. 1 200 / 1 500 W zona

2. maks. 1 800 / 2 100 W zona

3. Valdymo skydelis

1. maks. 1 800 / 2 100 W zona

2. maks. 1 200 / 1 500 W zona

3. maks. 1 800 / 2 100 W zona

4. maks. 1 200 / 1 500 W zona

5. Valdymo skydelis
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Valdymo skydelis 

I 6 M 

ID 33 / ID 33 W 

1. ON/OFF (įj. / išj.) jungiklis 4. Užraktas nuo vaikų

2. Galios lygio pasirinkimas 5. Kaitinimo zonos pasirinkimas

3. Laikmačio nustatymas 6. Greitas įkaitinimas
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Informacija apie gaminį 

Dėl varžinės vielos, mikrokompiuterinio valdymo ir galios reguliavimo galimybės, 

indukcinė kaitlentė gali patenkinti skirtingus maisto ruošimo poreikius, todėl ji yra 

puikus modernios šeimos pasirinkimas. 

Indukcinės kaitlentės dizainas skirtas patenkinti naudotojo poreikius. Kaitlentė yra 

patikima ir saugi naudoti, ji suteiks jūsų gyvenimui patogumo ir leis mėgautis 

gyvenimo teikiamais malonumais. 

Apie indukciją 

Indukcija yra saugi, pažangi, efektyvi ir ekonomiška maisto ruošimo technologija. Ji 

veikia elektromagnetinių virpesių pagalba perduodama šilumą tiesiai maisto ruošimo 

indui, nekaitindama keraminio kaitlentės paviršiaus. Kaitlentės paviršius įkaista tik dėl 

maisto ruošimo indo skleidžiamos šilumos. 

Prieš naujos kaitlentės naudojimą 

• Perskaitykite šį naudotojo vadovą, ypač atkreipdami dėmesį į skirsnį „Saugos

įspėjimai“.

• Nuimkite visas apsaugines plėveles, jeigu jų dar yra likusių ant jūsų naujos

kaitlentės.

Jutiklinių mygtukų naudojimas 

• Mygtukai reaguoja į prisilietimą, jų nebūtina spausti naudojant jėgą.

• Mygtukus spauskite piršto pagalvėle, o ne galiuku.

• Kiekvieną kartą, kai mygtukas paspaudžiamas tinkamai, pasigirsta

metalinis maisto 

ruošimo indas 

magnetinė grandinė 

keraminis paviršius 

indukcinė ritė 

indukuotoji elektros

srovė
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pyptelėjimas. 

• Užtikrinkite, kad mygtukų zona visą laiką būtų švari, sausa ir kad ji nebūtų

uždengta jokiais daiktais (pvz., virtuvės įrankiais arba šluostėmis). Netgi

nedidelis kiekis vandens mygtukų zonoje gali apsunkinti prietaiso

naudojimą.

Tinkamų maisto ruošimo indų pasirinkimas 

• Naudokite tik maisto ruošimo indus, kurių dugnas pritaikytas naudojimui ant
indukcinės kaitlentės. Ant maisto ruošimo indo dugno arba ant jo pakuotės
ieškokite simbolio „Indukcinė sistema“.

• Indo tinkamumą galite patikrinti, atlikdami bandymą su magnetu. Prie maisto
ruošimo indo priartinkite magnetą. Jeigu indas traukia magnetą, jis tinkamas
naudoti.

• Jeigu neturite magneto:
1. Į indą, kurį norite patikrinti, įpilkite šiek tiek vandens.
2. Laikykitės žingsnių, nurodytų skirsnyje „Maisto

ruošimo proceso pradėjimas“.
3. Jeigu ekranas nemirksi, o vanduo šyla, maisto ruošimo

indas tinkamas naudoti.
• Netinkami naudoti maisto ruošimo indai, pagaminti iš

šių medžiagų: grynas nerūdijantis plienas, aliuminis arba
varis be magnetinio pagrindo, stiklas, medis, porcelianas,
keramika, fajansas.

Nenaudokite maisto ruošimo indų nelygiais kraštais arba nelygiu dugnu. 

Įsitikinkite, kad jūsų pasirinkto maisto ruošimo indo dugnas lygus, gerai priglundantis 

prie keraminio paviršiaus, ir yra tokio pat dydžio, kaip kaitinimo zona. Maisto ruošimo 

indą visada statykite kaitinimo zonos centre. 

Indus nuo kaitinimo zonos visada nukelkite, jų niekada netraukite, nes galite subraižyti 

maisto ruošimo paviršių. 
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Kaitinimo zonos dydis 
(mm) 

Mažiausias maisto ruošimo indo dydis 
(skersmuo, mm) 

160 120 

180 140 

210 160 

Indukcinės kaitlentės naudojimas 

Maisto ruošimo proceso pradėjimas 
• Įjungus prietaisą, pasigirs vienas pyptelėjimas, visi indikaciniai mygtukai užsidegs

1 sek., paskui užges, rodydami, kad prietaisas pereina į budėjimo režimą.

1. Palieskite jungiklį ON/OFF (įj. / išj.),   visi indikatoriai rodys „–“. 

2. Pastatykite tinkamą naudoti maisto ruošimo indą ant

kaitinimo zonos. Įsitikinkite, kad maisto ruošimo

indo dugnas ir kaitinimo zonos paviršius yra švarūs

ir sausi.

3. Palietus kaitinimo zonos temperatūros pasirinkimo

mygtuką, ims mirksėti šalia mygtuko esanti

kontrolinė lemputė.

4. Reikiamą kaitinimo lygį pasirinkite, liesdami galios pasirinkimo slankiklį.

• Jeigu kaitinimo lygio nepasirinksite per 1 min., indukcinė kaitlentė išsijungs

automatiškai. Turėsite vėl pradėti nuo 1 žingsnio.

• Ruošdami maistą galios lygio nustatymus galite keisti bet kuriuo metu.
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Maisto ruošimo proceso užbaigimas 

1. Palieskite kaitinimo zonos, kurią norite išjungti,

jungiklį.

2. Kaitinimo zoną išjunkite, sumažindami galios lygį iki 0. Įsitikinkite, kad ekrane

rodomas simbolis „0“.

3. Visą prietaisą išjunkite, paliesdami jungiklį ON/OFF (įj.

/ išj.).

4. Saugokitės karštų paviršių

Simbolis „H“ nurodo, kad kaitinimo zona yra labai karšta ir jos liesti negalima.

Simbolis užges, kai paviršius atvės iki saugios temperatūros. Šis simbolis gali

padėti taupyti energiją – jeigu norite toliau ruošti maistą kitame inde, pasirinkite

kaitinimo zoną, kuri vis dar yra karšta.

Greito įkaitinimo funkcijos naudojimas 

Greito įkaitinimo funkcijos aktyvinimas 
1. Pasirinkite kaitinimo zoną, kuriai taikysite greito įkaitinimo funkciją.

2. Palietus greito įkaitinimo mygtuką „P“, galios lygio indikatorius rodys

simbolį „P“.

Greito įkaitinimo funkcijos atšaukimas 
1. Pasirinkite kaitinimo zoną, kuriai taikysite greito įkaitinimo funkciją.
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2. Palieskite greito įkaitinimo mygtuką „P“, arba sumažinkite galios lygį, ir greito

įkaitinimo funkcija bus atšaukta, o jūs galėsite iš naujo pasirinkti galios lygį.

arba 

• Greito įkaitinimo funkcija gali būti naudojama tik 5 minutes, joms praėjus kaitinimo

zona automatiškai pereis į 9 lygį.

Mygtukų užrakinimas 

• Mygtukų užrakinimas padeda išvengti nenumatyto prietaiso įjungimo (pvz.,

prietaisą atsitiktinai gali įjungti vaikai).

• Kai mygtukai užrakinti, jų negalima naudoti, išskyrus jungiklį ON/OFF (įj. / išj.).

Mygtukų užrakinimas 

Palieskite užrakinimo mygtuką . Laikmačio ekrane bus rodomas simbolis „Lo“. 

Mygtukų atrakinimas 

1. Įsitikinkite, kad prietaisas įjungtas.

2. Palieskite užrakinimo mygtuką ir laikykite 3 sek. 

3. Dabar galite pradėti naudoti prietaisą.

Kai prietaisas yra užrakintas, negalima naudoti jokių mygtukų, išskyrus jungiklį

ON/OFF (įj. / išj.), kuriuo esant būtinybei galite prietaisą išjungti, tačiau prieš

atlikdami bet kokius kitus veiksmus, turite prietaisą atrakinti.

Įspėjimas apie karštą paviršių 

Praėjus kuriam laikui po to, kai prietaisas buvo baigtas naudoti, jo paviršius dar išliks 

karštas. Apie tai jus perspėja rodomas simbolis „H“.  

Automatinis išsijungimas 

Automatinis išsijungimas yra indukcinės kaitlentės apsauginė funkcija. Ji aktyvinama 

tada, kai pamirštate išjungti kaitinimo zoną. Numatytasis automatinio išjungimo laikas 

yra pateiktas lentelėje: 

Galios lygis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Iš anksto numatytas veikimo 

laikas (val.) 

8 8 8 4 4 4 2 2 2 
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Laikmačio naudojimas 

Laikmatį galite naudoti dviem skirtingais būdais: 

 Galite naudoti jį kaip atgalinės atskaitos laikmatį. Šiuo atveju atėjus nustatytam

laikui, laikmatis neišjungs jokios kaitinimo zonos.

 Taip pat galite jį naudoti kaip išjungimo laikmatį, kuris atėjus nustatytam laikui

išjungs vieną arba keletą kaitinimo zonų.

Atgalinės atskaitos laikmačio naudojimas 

1. Įsitikinkite, kad indukcinė kaitlentė įjungta. O zonos pasirinkimo mygtukas nėra

aktyvus (zonos indikatorius „-“ nemirksi).

Pastaba. Atgalinės atskaitos laikmatį galite nustatyti prieš kaitinimo zonos galios 

nustatymų parinkimą arba po jo. 

2. Palieskite jutiklinį laikmačio mygtuką, laikmačio

ekrane bus rodomas simbolis „00“, o simbolis

„0“ mirksės.

3. Nustatykite laiką, naudodami slankiklį (pvz., 5)

4. Dar kartą palieskite laikmačio mygtuką, ims mirksėti

simbolis „0“.

5. Nustatykite laiką, liesdami slankiklį (pvz., 2), laikmatis bus nustatytas 25

minutėms.

6. Skaičiavimas pradedamas iš karto po laikmačio nustatymo. Ekrane bus rodomas
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likęs laikas. 

7. Kai baigsis nustatytas laikas, garsinis signalas skambės 30 sek.,

o laikmačio ekrane bus rodomas simbolis  „- - “.

Laikmačio naudojimas vienos arba keleto kaitinimo zonų išjungimui 

1. Palieskite kaitinimo zonos, kuriai norite nustatyti laikmatį,

pasirinkimo mygtuką.

2. Palieskite laikmačio mygtuką, laikmačio ekrane bus

rodomas simbolis „00“, o simbolis „0“ mirksės.

3. Nustatykite laiką, liesdami slankiklį (pvz., 5)

4. Dar kartą palieskite laikmačio mygtuką, simbolis „0“ ims mirksėti.

5. Nustatykite laiką, liesdami slankiklį „+“ „-“ (pvz., 2), laikmatis bus nustatytas

25 minutėms.

6. Skaičiavimas pradedamas iš karto po laikmačio nustatymo. Ekrane bus rodomas

likęs laikas.

PASTABA. Dešiniajame apatiniame galios lygio indikatoriaus kampe esantis raudonas 

taškas nurodo pasirinktą kaitinimo zoną. 



17 

7. Pasibaigus nustatytam maisto ruošimo laikui, atitinkama

maisto ruošimo zona bus išjungta automatiškai.

Pastaba. Jeigu buvo įjungtos, kitos kaitinimo zonos veiks ir toliau. 

Jeigu laikmatis nustatytas keletui kaitinimo zonų: 

1. Jeigu laikmatis nustatytas keletui kaitinimo zonų, raudoni taškai nurodys

pasirinktas kaitinimo zonas. Laikmačio ekrane rodomas atgalinės atskaitos

laikmatis. Pasirinktų zonų raudoni taškai mirksės.

(nustatyta 15 min.) 

(nustatyta 25 min.) 

2. Pasibaigus nustatytam laikui, ši kaitinimo zona bus išjungta. Tada bus rodomas

naujas atgalinis laikmatis, ir mirksės atitinkamos kaitinimo zonos taškas.

Pastaba. Palieskite kaitinimo zonos pasirinkimo mygtuką, ir laikmačio ekrane 

bus rodomas šiai kaitinimo zonai nustatytas laikas. 

Laikmačio atšaukimas
1. Palieskite kaitinimo zonos, kuriai norite atšaukti laikmatį,

pasirinkimo mygtuką.

2. Palietus jutiklinį laikmačio mygtuką, indikatorius ims

mirksėti.

3. Palieskite slankiklio simbolį „-“, nustatykite laikmačio simbolį „00“, ir laikmatis

bus atšauktas.

Maisto ruošimo rekomendacijos 

Kepdami maistą aliejuje arba kituose riebaluose, būkite atsargūs – riebalai 

greitai įkaista, ypač jeigu naudojama greito įkaitinimo funkcija. Labai aukštoje 

temperatūroje aliejus ir kiti riebalai gali staiga užsidegti ir sukelti rimtą gaisro 
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pavojų. 

Kaitlentės naudojimo patarimai 

• Kai ruošiamas maistas užverda, sumažinkite pasirinktą galią.

• Dangčio naudojimas maisto ruošimo metu sutrumpina maisto ruošimo laiką ir

padeda taupyti energiją, nes išsaugo šilumą.

• Naudojant mažesnį kiekį skysčio arba riebalų, maistas paruošiamas greičiau.

• Pradėkite ruošti maistą aukštoje temperatūroje, o maisto produktams įkaitus, ją

sumažinkite.

Lėtas virimas, ryžių virimas 

• Lėtas virimas yra maisto ruošimo būdas žemesnėje nei virimo (apie 85 ˚C)

temperatūroje, kai ruošiamo maisto paviršiuje pasirodo tik vienas kitas burbuliukas.

Tai yra geriausias būdas išvirti skanias sriubas ir švelnius troškinius, nes šis maisto

ruošimo būdas leidžia geriausiai atsiskleisti skoniams neperverdant maisto.

Kiaušinių patiekalus ir miltais sutirštintus padažus taip pat virkite žemesnėje nei

virimo temperatūroje.

• Kai kurių patiekalų tinkamam paruošimui per nustatytą laiką, pvz., ryžių virimui

sugeriamuoju metodu, gali prireikti aukštesnės temperatūros, nei žemiausias

galimas temperatūros nustatymas.

Mėsos kepsnio apskrudinimas 

Būdas paruošti sultingus, aromatingus kepsnius: 

1. Prieš kepimą mėsą apie 20 min. palaikykite kambario temperatūroje.

2. Įkaitinkite keptuvę storu dugnu.

3. Abi kepsnio puses patepkite aliejumi. Įpilkite nedidelį kiekį aliejaus į įkaitintą

keptuvę, tada į keptuvę įdėkite mėsą.

4. Kepimo metu kepsnį apverskite tik vieną kartą. Tikslus kepimo laikas priklauso nuo

kepsnio storumo ir nuo to, kokio iškepimo lygio jūs pageidaujate. Vienos pusės

apkepimui reikia nuo 2 iki 8 min. Paspauskite kepsnį, kad įvertinti jo iškepimo lygį –

kuo mėsa stangresnė, tuo labiau ji iškepusi.

5. Prieš patiekdami leiskite kepsniui keletą minučių vėsti šiltoje lėkštėje – mėsa

suminkštės, o kepsnio skonis taps švelnesnis.

Troškinių ruošimas 

1. Pasirinkite suderinamą keraminę „Wok“ keptuvę plokščiu dugnu arba didelę

keptuvę.

2. Būkite iš anksto pasiruošę visus reikiamus virtuvės įrankius ir produktus. Troškinimo

procesas turi vykti greitai. Jeigu ruošiate didelius maisto kiekius, naudokite keletą

maisto ruošimo indų.

3. Trumpai pakaitinkite keptuvę, įpilkite du šaukštus aliejaus.

4. Pirmiausiai apkepkite mėsą, tada ją išimkite ir padėkite šiltai.

5. Ištroškinkite daržoves. Kai daržovės gerai įkaitusios, tačiau dar traškios, nustatykite

žemesnę temperatūrą, mėsą sudėkite atgal į maisto ruošimo indą ir įpilkite mėgstamo
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padažo. 

6. Atsargiai maišykite ruošiamus produktus, kad gerai įkaistų.

7. Patiekite iš karto.

Kaitinimo lygio nustatymas 

Kaitinimo lygio 

parinkimas 

Tinkamumas 

1-2 • švelnus nedidelio maisto kiekio pašildymas

• šokolado, sviesto tirpinimas, greitai pridegančio maisto

ruošimas

• lėtas virinimas

• lėtas šildymas

3-4 • pašildymas

• greitas virinimas

• ryžių virimas

5-6 • blynų kepimas

7-8 •skrudinimas

• makaronų virimas

9 • troškinių ruošimas

• kepsnių kepimas

• sriubų užvirimas

• vandens užvirimas
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Valymas ir priežiūra 

Kas? Kaip? Svarbu! 

Kasdienis keraminio 

paviršiaus užteršimas 

(pirštų žymės ir 

pėdsakai, maisto 

produktų dėmės ir 

nesaldžių produktų 

dėmės) 

1. Prietaisą išjunkite. 

2. Valiklį užtepkite tuo metu, kai 

prietaisas dar šiltas (bet ne karštas!)

3. Nuplaukite ir nusausinkite švaria 

šluoste arba popieriniu 

rankšluosčiu. 

4. Vėl įjunkite prietaisą. 

• Tuo metu, kai prietaisas išjungtas, 

įspėjimas „Karštas 

paviršius“ nerodomas, tačiau maisto 

ruošimo paviršius vis dar gali būti 

karštas! Būkite ypač atsargūs. 

• Aštrūs šveistukai, kai kurie nailoniniai

šveistukai ir abrazyvinių dalelių 

turintys valikliai gali subraižyti stiklo 

keramikos paviršių. Visada 

perskaitykite produkto etiketę ir 

įsitikinkite, kad pasirinktas valiklis 

arba šveistukas yra tinkamas naudoti. 

• Ant kaitlentės paviršiaus niekada 

nepalikite valiklio likučių – ant stiklo 

keramikos paviršiaus gali likti dėmių.

Verdančio skysčio 

išsiliejimas, užtiškę 

riebalai ir 

karšti patiekalai su 

cukrumi, patekę ant 

stiklo keramikos 

paviršiaus 

Juos nedelsdami pašalinkite žuviai 

kepti skirta mentele, standartine 

mentele arba grandikliu, tinkamu 

naudoti ant keraminio kaitlentės 

paviršiaus. Dirbkite atsargiai, nes 

kaitinimo zonų paviršiai gali būti karšti: 

1. Prietaisą atjunkite nuo maitinimo 

tinklo. 

2. Laikydami mentelę arba grandiklį 

30° kampu, nustumkite išsiliejusius 

produktus į neįkaitusią maisto 

ruošimo paviršiaus zoną. 

3. Nuvalykite nešvarumus virtuvine 

šluoste arba popieriniu 

rankšluosčiu. 

4. Atlikite 2–4 veiksmus, nurodytus 

anksčiau skirsnyje „Kasdienis 

keraminio paviršiaus užteršimas“.

• Ištirpintų riebalų ir 

patiekalų su cukrumi dėmes 

išvalykite 

kuo skubiau. Jeigu šioms dėmėms 

bus leista 

atvėsti ant stiklo keramikos 

paviršiaus, vėliau jas gali būti sunku 

nuvalyti, arba jos gali visam laikui 

pažeisti stiklo keramikos paviršių. 

• Įsipjovimo pavojus: kai nuimamas

apsauginis gaubtas, 

nes grandiklio ašmenys 

yra skustuvo aštrumo. Visada 

naudokite ypač atsargiai, 

laikykite saugioje, vaikams 

nepasiekiamoje vietoje.

Išsiliejusių produktų 

patekimas 

ant jutiklinių mygtukų 

1. Prietaisą išjunkite. 

2. Sugerkite išsiliejusius produktus.

3. Nušluostykite jutiklinių mygtukų 

zoną švaria drėgna kempinėle arba 

šluoste. 

4. Visiškai sausai nušluostykite šią zoną 

popieriniu rankšluosčiu. 

5. Vėl įjunkite prietaisą. 

• Indukcinė kaitlentė gali pyptelėti ir 

išsijungti, o 

jutikliniai mygtukai gali neveikti, kol 

ant jų yra 

išsiliejusio skysčio. Prieš įjungdami 

orkaitę iš naujo, įsitikinkite, kad 

jutiklinių mygtukų zona nušluostyta 

visiškai sausai. 
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Rekomendacijos ir naudingi patarimai 

Problema Galimos priežastys Ką daryti 

Nepavyksta įjungti 

prietaiso. 

Nėra maitinimo. Įsitikinkite, kad prietaisas yra 

prijungtas prie maitinimo tinklo ir 

paspaustas įjungimo mygtukas. 

Patikrinkite, ar jūsų namuose ir 

gyvenamoje teritorijoje nenutrūkęs 

elektros energijos tiekimas. Jeigu 

viską patikrinote, tačiau problema 

neišnyksta, kreipkitės į kvalifikuotą 

specialistą.

Jutikliniai mygtukai 

neaktyvūs. 

Mygtukai yra užrakinti. Atrakinkite mygtukus. Išsamios 

instrukcijos pateikiamos skirsnyje 

„Keraminės kaitlentės naudojimas“. 

Sunku naudoti jutiklinius 

mygtukus. 

Ant mygtukų paviršiaus gali būti plona 

vandens plėvelė, arba 

jutiklinių mygtukų lietimui naudojate 

savo piršto 

galiuką. 

Įsitikinkite, kad jutiklinių mygtukų 

zona yra sausa, o mygtukus 

spaudžiate piršto pagalvėle. 

Stiklo keramikos paviršius 

yra subraižytas. 

Naudojamų maisto ruošimo indų kraštai 

yra aštrūs. 

Naudojami netinkami, per aštrūs 

šveistukai arba 

abrazyvinių dalelių turintys valikliai. 

Naudokite maisto ruošimo indus 

plokščiu ir lygiu dugnu. Žr. skirsnį 

„Tinkamų maisto ruošimo indų 

pasirinkimas“. 

Žr. skirsnį „Valymas ir priežiūra“. 

Kai kurie maisto ruošimo 

indai skleidžia spirgėjimo ir 

traškėjimo garsus. 

To priežastis gali būti jūsų 

naudojamų maisto ruošimų indų 

konstrukcija 

(skirtingi metalo sluoksniai 

vibruoja skirtingai). 

Tai normalus reiškinys kai kuriems 

maisto ruošimo indams 

ir nerodo gedimo. 

Pasirinkus maisto ruošimą 

aukštoje temperatūroje, 

indukcinė kaitlentė 

skleidžia negarsų ūžimą. 

Šis garsas girdimas 

dėl indukcijos technologijos. 

Tai normalu, tačiau garsas turi 

susilpnėti arba visai išnykti pasirinkus 

žemesnę temperatūrą. 

Girdimas indukcinės 

kaitlentės ventiliatoriaus 

skleidžiamas triukšmas. 

Įsijungė indukcinėje kaitlentėje 

sumontuotas 

aušinimo ventiliatorius, 

kad apsaugotų elektroniką 

nuo perkaitimo. Jis gali veikti net ir po 

to, kai 

jūs išjungsite 

indukcinę kaitlentę. 

Tai yra normalus procesas ir jokių 

veiksmų imtis nereikia. Kol 

ventiliatorius veikia, prietaiso 

neatjunkite nuo maitinimo tinklo. 

Maisto ruošimo indas 

nekaista ir nerodomas 

ekrane. 

Prietaisas neaptinka 

maisto ruošimo indo, nes jis 

netinka naudoti su indukcine kaitlente. 

Prietaisas neaptinka maisto ruošimo 

indo, nes jis yra per mažas kaitinimo 

zonai arba nėra pastatytas jos centre. 

Naudokite indukcinėms kaitlentėms 

tinkamus indus. Žr. skirsnį „Tinkamų 

maisto ruošimo indų pasirinkimas“. 

Maisto ruošimo indą pastatykite 

kaitinimo zonos centre ir įsitikinkite, 

kad jo dugno skersmuo atitinka 

kaitinimo zonos dydį. 
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Indukcinė kaitlentė arba 

kaitinimo zona netikėtai 

išsijungė, girdimas garsinis 

signalas ir rodomas klaidos 

kodas (dažniausiai tai yra 

vienas arba du 

besikeičiantys skaitmenys 

laikmačio ekrane). 

Techninis gedimas. Užfiksuokite rodomus klaidos 

skaičius ir raides, atjunkite prietaisą 

nuo maitinimo tinklo ir 

kreipkitės 

į kvalifikuotą specialistą. 

Klaidų nustatymas ir patikra 

Jeigu įvyksta klaida, indukcinė kaitlentė automatiškai pereina į apsauginį režimą, o 

ekrane rodomi susiję klaidų kodai: 

Problema Galimos priežastys Ką daryti 

E4 / E5 Temperatūros jutiklio gedimas Susisiekite su tiekėju. 

E7 / E8 IGBT temperatūros jutiklio 

gedimas. 

Susisiekite su tiekėju. 

E2 / E3 Netinkama maitinimo įtampa Patikrinkite, ar elektros energijos 

teikimas nesutrikęs. Atnaujinus 

elektros energijos tiekimą, prietaisas 

vėl įsijungia. 

E6 / E9 Šilumos spinduliavimo 

sutrikimai 

Kai prietaisas atvės, paleiskite jį iš 

naujo. 

Anksčiau pateiktas dažniau pasitaikančių klaidų nustatymas ir patikra. 

Patys prietaiso neardykite – jums gali kilti pavojus ir galite sugadinti prietaisą. 

Techninės charakteristikos 

Indukcinė kaitlentė I 6 M 

Kaitinimo zonos 4 zonos 

Maitinimo įtampa 220-240 V ~ 50/60 Hz 

Įrengta elektros galia 7 200 W 

Gaminio matmenys G×P×A (mm) 590×520×58 

Matmenys montavimui A×B (mm) 560×490 

Indukcinė kaitlentė ID 33 / ID 33 W 

Kaitinimo zonos 2 zonos 

Maitinimo įtampa 220–240 V ~ 50/60 Hz 

Įrengta elektros galia 3 600 W 
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Gaminio matmenys G×P×A (mm) 290×520×60 

Matmenys montavimui A×B (mm) 560×490 

Svoris ir matmenys yra apytiksliai. Mes nuolat tobuliname savo gaminius, todėl pasiliekame teisę 

keisti jų charakteristikas ir dizainą be išankstinio įspėjimo. 

Montavimas 

Montavimui reikalingų priemonių parinkimas 

• Darbiniame paviršiuje išpjaukite brėžinyje nurodytų matmenų angą.

• Prietaiso montavimo ir naudojimo tikslais turi būti paliktas ne mažesnis nei 50 mm

tarpas iš visų angos pusių.

• Įsitikinkite, kad darbinio paviršiaus storis yra ne mažesnis nei 30 mm. Kad

išvengtumėte indukcinės kaitlentės spinduliuojamo karščio keliamų deformacijų,

pasirinkite karščiui atsparios medžiagos darbinį paviršių. Kaip parodyta toliau:

Įspėjimas. Darbinis paviršius turi būti pagamintas iš impregnuotos medienos arba kitų 

izoliacinių medžiagų. 

I (mm) P (mm) A (mm) G (mm) Kraštin

ė A 

(mm) 

Kraštin

ė B 

(mm) 

X 

matmu

o (mm)

I6 M 590 520 58 54 560 490 min. 50 

ID33 / ID33 W 290 520 58 54 270 490 min. 50 

Visais atvejais užtikrinkite, kad kaitlentės oro įsiurbimo ir išleidimo angos nėra 

užstotos. Įsitikinkite, kad prietaisas yra geros darbinės būklės. Kaip parodyta toliau 

Pastaba: Saugus atstumas tarp kaitlentės ir virš jos esančios spintelės turi būti ne 

mažesnis nei 760 mm. 
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Kraštinė A 

(mm) 

Kraštinė B 

(mm) 

Kraštinė C 

(mm) 

D E 

760 min. 50 min. 20 Oro įsiurbimas Oro išleidimas 5 mm 

Prieš montuodami kaitlentę, užtikrinkite 
• Kad darbinis paviršius yra lygus ir plokščias, ir netrūksta erdvės pagal brėžinyje

pateiktus matmenis.

• Kad darbinis paviršius yra pagamintas iš karščiui atsparių medžiagų.

• Jeigu kaitlentė yra montuojama virš orkaitės, orkaitėje sumontuotas aušinimo

ventiliatorius.

• Kad montavimo darbai atitinka visus formalius reikalavimus, taip pat taikomus

standartus bei reglamentus.

• Kad tinkamas skyriklis, visiškai atjungiantis prietaisą nuo maitinimo tinklo, yra

prijungtas prie stacionarios elektros grandinės ir atitinka vietoje galiojančias

elektros instaliacijos taisykles ir reglamentus.

• Skyriklis turi būti patvirtinto tipo ir užtikrinti 3 mm oro tarpelį tarp atskirtų

kontaktų visiems poliams (arba visiems aktyviems [fazės] laidininkams, jeigu tai

leidžia vietinės elektros instaliacijos taisyklės).

• Kad izoliuojantis jungiklis baigus kaitlentės montavimo darbus bus lengvai

pasiekiamas prietaiso naudotojui.

• Kad kilus abejonėms dėl prijungimo, jūs kreipsitės į vietos statybos darbus

kontroliuojančias institucijas ir laikysitės įstatymuose nurodytų reikalavimų.

• Kad šalia kaitlentės esančių sienų apdailai naudojate karščiui atsparias ir lengvai

valomas paviršiaus apdailos medžiagas (pvz., keramines plyteles).
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Baigę montuoti kaitlentę, įsitikinkite 

• Kad prietaiso maitinimo laidas nepasiekiamas pro spintelių duris arba stalčius.

• Kad yra pakankamas oro srautas iš spintelės išorės į kaitlentės pagrindą.

• Jeigu kaitlentė yra sumontuota virš stalčiaus arba spintelės, po kaitlentės pagrindu

turi būti sumontuota termoizoliacija.

• Skyriklis yra lengvai pasiekiamas prietaiso naudotojui.

Prieš laikiklių montavimą 
Prietaisas turi būti padėtas ant stabilaus, lygaus paviršiaus (panaudokite pakavimo 

medžiagas). Montuodami tvirtinimo laikiklius, nenaudokite jėgos. 

Tvirtinimo laikiklių montavimas 

• Prietaisas turi būti padėtas ant stabilaus, lygaus paviršiaus (panaudokite pakavimo

medžiagas). Montuodami tvirtinimo laikiklius, nenaudokite jėgos.

• Baigdami montavimą, pritvirtinkite indukcinę kaitlentę prie darbinio paviršiaus,

prietaiso apačioje prisukdami keturis laikiklius (žr. paveikslėlį).

• Laikiklio padėtį pasirinkite pagal darbinio paviršiaus storį.

Perspėjimai 

 Prietaisą turi montuoti kvalifikuoti specialistai. Mes jums galime pasiūlyti

profesionalias montavimo paslaugas. Niekada nemėginkite montavimo darbų atlikti

patys.

 Kaitlentė negali būti montuojama šalia šaldymo įrenginių, indaplovių arba

džiovyklių.
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 Kaitlentė turi būti sumontuota taip, kad būtų užtikrintas kuo geresnis šilumos

spinduliavimas, didinantis prietaiso efektyvumą.

 Šalia kaitlentės esanti sienos apdaila ir darbinis paviršius turi būti atsparus karščiui.

 Kad būtų išvengta žalos, daugiasluoksnės plokštės ir klijai turi būti atsparūs

karščiui.

 Nerekomenduojama naudoti garais valančių prietaisų.

 Šis prietaisas gali būti prijungtas tik prie sistemos, kurios varža ne didesnė nei

0,427 omai. Jeigu būtina, dėl sistemos varžos kreipkitės į energijos tiekėją.

Prietaiso prijungimas prie elektros tinklo 

Elektros maitinimas turi būti prijungtas laikantis taikomo standarto arba naudojant 

vienpolį išjungiklį. Jungimo metodas yra pateiktas toliau. 

 Jeigu maitinimo laidas yra pažeistas arba jeigu jį reikia pakeisti, kad būtų išvengta

nelaimingų atsitikimų, darbus turi atlikti paslaugas po pardavimo teikiantis

techninės priežiūros specialistas.

 Jeigu prietaisas jungiamas tiesiogiai prie maitinimo šaltinio, automatinis

išjungiklis turi turėti ne mažesnius nei 3 mm tarpus tarp kontaktų.

 Montuotojas privalo užtikrinti tinkamą ir saugos reikalavimus atitinkančią

elektros jungtį.

 Maitinimo laidas negali būti sulenktas arba suspaustas.

 Maitinimo laidas turi būti reguliariai tikrinamas ir keičiamas tik kvalifikuoto

specialisto.
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ATLIEKŲ TVARKYMAS: 

Neišmeskite 

šio prietaiso 

kartu su buitinėmis 

atliekomis. Tokios rūšies 

atliekas 

būtina surinkti 

atskirai ir perduoti 

perdirbti.

Šis prietaisas yra pažymėtas vadovaujantis Europos Sąjungos direktyva 

2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) atliekų. Tinkamo 

prietaiso šalinimo užtikrinimas padės jums išvengti galimos žalos aplinkai ir 

žmonių sveikatai, kuri gali būti padaryta, šalinant prietaisą 

netinkamu būdu. 

Ant prietaiso esantis simbolis nurodo, kad jo atliekos negali būti tvarkomos 

kaip įprastos buitinės atliekos. Prietaisą būtina pristatyti į elektros ir 

elektronikos prietaisų atliekų surinkimo punktą perdirbimui. 

Šio prietaiso atliekas turi tvarkyti specialistai. Tolimesnę informaciją apie šio 

prietaiso perdirbimą, pakartotinį naudojimą ir šalinimą gausite susisiekę su 

vietos valdžios institucija, atliekų šalinimo paslaugų teikėju arba parduotuve, 

kurioje šį gaminį įsigijote. 

Išsamią informaciją apie šio prietaiso perdirbimą, pakartotinį naudojimą ir 

šalinimą gausite susisiekę su miesto institucija, atliekų šalinimo paslaugų 

tiekėju arba parduotuve, kurioje šį gaminį įsigijote. 
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SAFETY WARNINGS
PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY 
BEFORE USING THE APPLIANCE.

Mounting
Risk of electric shock
• Disconnect the appliance from the mains before 

carrying out any maintenance or other work.
• Proper connection to the grounding system is necessary and 

mandatory.
• The means for disconnecting the appliance must be integrated into a 

fixed electrical circuit installed in accordance with the rules for 

connecting the electrical circuit.

• Modifications to the internal electrical installation system must be carried 

out by a qualified technician.

• Failure to follow these instructions could result in electric 
shock or death.

Risk of cutting
• Be careful - the edges of the case are sharp.
• Careless handling can result in cuts or other 

injuries.
Important safety instructions
• Read these instructions carefully before 

installing or using this device.
• Never place flammable materials or products on the 

device.
• Make sure that this information is available to the person 

responsible for installing the device, as this will help reduce 
installation costs.
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• To avoid danger, the device must be installed in 
accordance with these instructions.

• Installation and earthing work on this appliance may only be 
carried out by a suitably qualified person.

• This appliance must be connected to a circuit with a 
disconnector completely disconnecting it from the power 
supply.

• WARNING. Use only hob guards designed or 
recommended by the appliance manufacturer or the 
guards supplied with the appliance. The use of 
inadequate guards can lead to accidents.

• Improper installation may invalidate any 
approval or warranty applying to the device.

• See the "Installation" section for detailed installation 
information.

Use and maintenance
Risk of electric shock
• Do not cook on a cracked or broken hob surface. If 

the cooking surface is broken or cracked, unplug 
the appliance immediately (remove the plug from 
the mains socket) and contact a qualified 
technician.

• Disconnect the appliance from the mains before carrying 
out any cleaning or maintenance work.

• Failure to follow these instructions could result in electric 
shock or death.

Health hazards
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• This device complies with electromagnetic safety 
standards.

Danger from hot surfaces
• Parts of the device that are accessible during use become hot 

enough to cause burns.
• Be careful not to let any parts of your body, clothing, 

or anything other than cooking utensils touch the 
ceramic surface until it has cooled.

• Do not place metal kitchen utensils - knives, forks, 
spoons and lids on the hob surface, as they may become 
hot.

• Children under the age of 8 should not use the appliance unless 
they are under constant supervision.

• The handles of the pan may become hot during cooking. 
Make sure that the handles of the kettle are not above the 
other cooking zones that are switched on. Keep handles out 
of the reach of children.

• Failure to follow these instructions may result in 
burns or scalding.

Risk of cutting
• The blades of the hob scraper are very sharp and must be 

handled with care when removing the protective cover. 
Use with extreme care and keep in a safe place out of the 
reach of children.

• Careless handling can result in cuts or other 
injuries.

Important safety instructions
• Never leave the appliance unattended when it is switched on. 

Boiling liquid can spill on the cooking surface and cause 
smoke, and greasy fat can ignite.

• Never use the hob surface as a working or
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food storage surface.
• Do not leave kitchen utensils or other items on it.
• Never use the hob to heat your body or room.
• When you have finished using the hob, make sure 

that all cooking zones are switched off as described 
in these instructions (ie using the touch buttons).

• Do not allow children to play with the hob or climb, sit 
or stand on it.

• Do not store objects of interest to children in cupboards 
above the hob. Children may get injured if they step on the 
hob.

• Do not leave children alone or unattended in a 
room with a hob.

• Children or persons with disabilities who restrict their use of the 
appliance must be trained in the use of the appliance by a 
responsible and competent person. The supervisor must 
determine whether the said persons can use the hob without 
harming themselves and others.

• Do not repair or replace any parts of the hob unless 
recommended in the operating instructions. All other 
repairs and maintenance must be carried out by a 
qualified technician.

• Do not use steam cleaners to clean the hob 
surface.

• Do not place or drop any heavy objects on the surface 
of the hob.

• Never stand on it.
• Do not use cooking utensils with uneven edges, do not pull 

the cooking utensils over the ceramic surface, as
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you can scratch it.
• Do not use scouring pads or other cleaning agents with 

abrasive particles to clean the cooking surface, as they may 
scratch the ceramic surface.

• To avoid danger, the damaged power cord must be 
replaced by the manufacturer, an authorized service 
technician, or a suitably qualified person.

• This appliance is intended for household use only! Commercial use of 

the device is not covered by the manufacturer's warranty!

• WARNING. The device and its accessible parts become hot 
during use.

• Care must be taken not to touch the heating elements of the 

appliance.

• Children under the age of 8 should not use the appliance unless 
they are under constant supervision.

• Children 8 years of age and older, persons with reduced 
physical, sensory or mental capabilities, or lack of 
experience and knowledge should only use this appliance 
if they have been supervised or instructed in the safe use 
of the appliance.

• Children are not allowed to play with the appliance. Children should be 

supervised to ensure that they do not clean the appliance.

• WARNING. Dishes prepared in oil or other fats left 
unattended can be dangerous and cause a fire. 
NEVER extinguish a fire with water, but switch off the 
appliance and cover the fire with a lid, fire blanket or 
similar.

• WARNING. Fire hazard: Do not use the cooking 
surface to store objects.
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• WARNING. If the surface is cracked, switch off the 
appliance to avoid the risk of electric shock - the 
surface of the glass-ceramic or similar hob protects 
the live parts.

• The use of steam cleaners is not recommended.
• An external timer control or a separate 

remote control system is not provided.
• ATTENTION. The cooking process must be supervised. 

The short cooking process must be supervised 
continuously.

• The power cord of the appliance must not be accessible after 

installation.
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Congratulationswhen you purchase a new hob. We recommend that you take the time to read 
this manual and the installation guide to help you understand how to install and use the 
appliance properly.
Read all safety instructions carefully before use and save these instructions and the 
installation manual for future reference.

Product overview

Top view

1. max. 1 800/2 100 W zone
2. max. 1,200 / 1,500 W zone

3. max. 1 800/2 100 W zone
4. max. 1,200 / 1,500 W zone

5. Control panel

I 6 M

1. max. 1,200 / 1,500 W zone

2. max. 1 800/2 100 W zone
3. Control panel

ID 33 / ID 33 W
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Control panel

I 6 M

ID 33 / ID 33 W

1. ON / OFF switch
2. Power level selection
3. Setting the timer

4. Child lock
5. Selection of the heating zone
6. Rapid heating
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Product information
Thanks to the resistance wire, microcomputer control and power 
regulation, the induction hob can meet different cooking needs, making it 
a great choice for the modern family.
The design of the induction hob is designed to meet the needs of the user. The hob 
is reliable and safe to use, it will bring comfort to your life and allow you to enjoy 
the pleasures of life.

About induction

Induction is a safe, advanced, efficient and economical cooking technology. It acts by 
electromagnetic vibrations to transfer heat directly to the cooking vessel without 
heating the ceramic hob surface. The surface of the hob only heats up due to the heat 
emitted by the cooking vessel.

metallic food
preparation vessel

magnetic circuit
ceramic surface
an induction coil

Before using a new hob
• Read this user guide, paying particular attention to the "Safety Warnings" 

section.
• Remove any protective film, if any, are left on your new hob.

Using the touch buttons
• The buttons respond to touch and do not need to be pressed with force.
• Press the buttons with your finger pad, not the tip.
• It is heard each time the button is pressed properly
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beep.
• Make sure that the button area is clean, dry at all times and that it is 

not covered by any objects (such as kitchen utensils or cloths). Even
a small amount of water in the button area can make it difficult to use the 
appliance.

Choosing the right cooking utensils
• Use only cooking utensils with the bottom suitable for use on the 

induction hob. Look for the "Induction system" symbol on the bottom of 
the cooking vessel or on its packaging.

• You can check the suitability of the container by performing a test with a magnet. Bring the 
magnet closer to the cooking utensil. If the container attracts a magnet, it is suitable for use.

• If you do not have a magnet:
1. Add a little water to the container you want to check.
2. Follow the steps in the "Starting the 

cooking process" section.
3. If the display does not flash and the water is warming, the cooking 

vessel is ready for use.
• Unusable cooking utensils made of the following 

materials: pure stainless steel, aluminum or copper 
without a magnetic base, glass, wood, porcelain, 
ceramics, faience.

Do not use cooking utensils with uneven edges or uneven bottoms.

Make sure the bottom of the cooking vessel you choose is smooth, fits well to the 
ceramic surface, and is the same size as the heating zone. Always place the 
cookware in the center of the heating zone.

Always remove dishes from the heating zone, never pull them as you may scratch 
the cooking surface.
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Size of the heating zone
(mm)

Minimum size of cooking vessel 
(diameter, mm)

160 120
180 140
210 160

Using an induction hob
Starting the cooking process
• When the appliance is switched on, one beep sounds, all the indicator buttons light up 

for 1 second, then go out to indicate that the appliance is in standby mode.
1. Touch the ON / OFF switch, all indicators will show "-".

2. Place a cookware suitable for use on the heating 
zone. Make sure that the bottom of the cooking 
vessel and the surface of the heating zone are clean 
and dry.

3. When the heating zone temperature selection 
button is touched, the indicator light next to the 
button will flash.

4. Select the desired heating level by touching the power selection slider.
• If you do not select the heating level within 1 minute, the induction hob will switch off 

automatically. You will need to start over from step 1 again.

• You can change the power level settings at any time during cooking.
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Completion of the cooking process
1. Touch the switch for the heating zone you want to 

switch off.

2. Switch off the heating zone by reducing the power level to 0. Make sure that 
"0" is displayed.

3. Switch off the entire appliance by touching the ON / OFF 
switch.

4. Beware of hot surfaces
The "H" symbol indicates that the heating zone is very hot and must not be touched. 

The symbol will go out when the surface has cooled down to a safe temperature. This 
symbol can help save energy - if you want to continue cooking in another pan, select 
a heating zone that is still hot.

Using the fast heating function
Activation of the fast heating function
1. Select the heating zone to which you want to apply the fast heating function.

2. When the quick warm-up button "P" is touched, the power level indicator will show the 

"P" symbol.

Canceling the fast heating function
1. Select the heating zone to which you want to apply the fast heating function.
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2. Touch the quick warm-up button "P" or reduce the power level and the quick warm-
up function will be canceled and you will be able to reselect the power level.

or

• The fast heating function can only be used for 5 minutes, after which the heating zone will 
automatically switch to level 9.

Locking the buttons
• Locking the keys helps to prevent the device from being switched on accidentally (for example, 

children may accidentally switch on the device).

• When the buttons are locked, they cannot be used except for the ON / OFF switch.
Locking the buttons

Touch the lock button . The "Lo" symbol will be displayed on the timer screen.

Unlocking the buttons

1. Make sure the device is switched on.
2. Touch the lock button
3. You can now start using the device.

and hold for 3 sec.

When the device is locked, no buttons can be used except the ON / OFF 
switch, which allows you to turn off the device if necessary, but you must 
unlock the device before performing any other action.

Hot surface warning
Some time after the appliance has been used, its surface will remain hot. The 
"H" symbol warns you of this.

Automatic shutdown
Automatic shut-off is a protective function of the induction hob. It is activated 
when you forget to turn off the heating zone. The default auto-off time is shown in 
the table below:
Power level 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Predictive time (hours) 8 8 8 4 4 4 2 2 2
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Using the timer
You can use the timer in two different ways:
- You can use it as a countdown timer. In this case, the timer will not turn off any 

heating zones when the set time has elapsed.
You can also use it as a sleep timer that will turn off one or more 
heating zones at a set time.

-

Using the countdown timer
1. Make sure the induction hob is switched on. And the zone selection button is not active 

(zone indicator "-" does not flash).

Note. You can set the countdown timer before the power of the heating zone

settings selection or after.

2. Touch the timer button, the timer display will 
show “00” and the “0” symbol will flash.

3. Set the time using the slider (eg 5)

4. Touch the timer button again, the "0" symbol will 
flash.

5. Set the time by touching the slider (eg 2), the timer will be set to 25 
minutes.

6. The countdown starts immediately after setting the timer. Will be displayed on the screen
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remaining time.

7. When the set time has elapsed, the alarm will sound for 30 
seconds and the timer display will show “- -”.

Using the timer to turn off one or more heating zones
1. Touch the button for selecting the heating zone for which you 

want to set the timer.

2. Touch the timer button, the "00" symbol will appear on 
the timer screen and the "0" symbol will flash.

3. Set the time by tapping the slider (eg 5)

4. Touch the timer button again, the "0" symbol will flash.

5. Set the time by touching the "+" slider to "-" (eg 2), the timer will be set to 
25 minutes.

6. The countdown starts immediately after setting the timer. The remaining time will be displayed on 

the screen.

NOTE. The red dot in the lower right corner of the power level indicator 
indicates the selected heating zone.
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7. At the end of the set cooking time, the corresponding 
cooking zone will be switched off automatically.

Note. If switched on, the other heating zones will continue to operate.

If the timer is set for several heating zones:
1. If the timer is set to more than one heating zone, the red dots will indicate the 

selected heating zones. The countdown timer is displayed on the timer screen. 
The red dots in the selected zones will flash.

(set for 15 minutes)

(set to 25 minutes)

2. At the end of the set time, this heating zone will be switched off. A new countdown timer will 
then be displayed and the corresponding heating zone point will flash.

Note. Touch the heating zone selection button and the timer display 
will show the time set for this heating zone.

Timer cancellation
1. Touch the button for selecting the heating zone for which you want 

to cancel the timer.

2. When the touch timer button is touched, the indicator will 
flash.

3. Touch the slider symbol "-", set the timer symbol to "00" and the timer will be 
canceled.

Cooking recommendations
When frying in oil or other fats, be careful - the fat heats up quickly, 
especially if you use the quick heat function. Very high
oil and other fats can ignite suddenly and cause a serious fire
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danger.

Tips for using the hob
• When the food is cooking, reduce the selected power.
• Using a lid during cooking shortens cooking time and helps save 

energy by conserving heat.
• Using less liquid or fat prepares food faster.
• Start cooking at a high temperature and reduce it when the food is hot.

Slow cooking, rice cooking
• Slow cooking is a method of cooking at a lower temperature than cooking 

(about 85 ˚C), when only one other bubble appears on the surface of the 
prepared food. This is the best way to cook delicious soups and soft stews, as 
this method of cooking allows for the best expression of flavors without 
overcooking the food. Also cook egg dishes and floured sauces below boiling 
point.

• Proper cooking of some dishes over a set period of time, such as cooking rice by 
the absorbent method, may require a higher temperature than the lowest 
possible temperature setting.

Roasting the meat
The way to prepare juicy, aromatic steaks:
1. Before cooking the meat for about 20 minutes. keep at room temperature.
2. Heat the pan with a thick bottom.
3. Grease both sides of the steak with oil. Add a small amount of oil to a preheated 

pan, then place the meat in the pan.
4. Turn the steak only once during baking. The exact cooking time depends on the 

thickness of the steak and the level of baking you want. Baking on one side takes 
2 to 8 minutes. Press the steak to assess its baking level - the firmer the meat, 
the more baked it is.

5. Allow the steak to cool for a few minutes on a warm plate before serving - the meat will be 

tender and the taste of the steak will be milder.

Preparation of stews

1. Choose a compatible ceramic wok with a flat bottom or a large 
skillet.
2. Be prepared in advance for all necessary kitchen tools and products. The stewing 

process must be fast. If you are preparing large amounts of food, use several cooking 
utensils.

3. Heat the pan briefly, add two tablespoons of oil.
4. Fry the meat first, then remove and place in a warm place.
5. Saute the vegetables. When the vegetables are well heated but still crispy, set a lower 

temperature, put the meat back in the cooking bowl and add to your favorite food.
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sauce.
6. Gently stir the products to heat well.
7. Serve immediately.

Setting the heating level

Heating level
selection

Eligibility

1-2 • Gentle warm-up of small amounts of food
• melting chocolate, butter, cooking fast-burning 
food
• slow welding
• slow heating

3-4 • warm-up
• fast welding
• cooking rice

5-6 • baking pancakes

7-8 • roasting
• cooking pasta

9 • preparation of stews
• barbecue cooking
• boiling soups
• boiling water

19



Cleaning and maintenance

What? How? Important!

Everyday ceramic
surface contamination
(fingerprints and

traces of food
product stains and
unsweetened products

spots)

1. Switch off the device.

2. Apply the cleaner while the appliance is 
still warm (but not hot!)

3. Wash and dry with a clean 
cloth or paper
towel.

4. Switch the device on again.

• When the appliance is switched off, 
the warning “Hot
surface ”is not displayed, but the 
cooking surface may still be hot! 
Be especially careful.

• Sharp brushes, some nylon 
brushes and abrasive particles
cleaners can scratch the glass-
ceramic surface. Always
read the product label and make 
sure the cleaner or scrub selected 
is suitable for use.

• Never leave cleaner residue on the 
hob surface - stains may remain 
on the glass ceramic surface.

Boiling liquid
spill, clogged
fat and
hot dishes with
sugar on
glass ceramics
surface

Remove them immediately with a 
spatula, standard spatula or scraper 
suitable for use on a ceramic hob. 
Use caution as the surfaces of the 
heating zones may be hot: 1. Unplug 
the appliance.

2. Holding the spatula or scraper at an 
angle of 30 °, push the spilled 
products into the unheated area of   
the cooking surface.

3. Wipe off dirt with a kitchen 
cloth or paper
towel.

4. Follow steps 2 to 4 above in the 
section "Daily contamination of 
the ceramic surface".

• Clean stains from melted 
fat and sugar dishes

as soon as possible. If these stains are 

allowed

cool on the glass ceramic surface, 
later they can be difficult

cleaned or they may permanently 
damage the glass-ceramic surface.

• Risk of cutting: when the protective 
cover is removed,

because the scraper blade

is the razor sharpness. 
Always use extreme caution

keep in a safe place out of 
the reach of children.

Spilled products
access
on the touch buttons

1. Switch off the device.

2. Absorb spilled products.
3. Wipe the touchpad area with a 

clean damp sponge or cloth.

4. Wipe this area completely dry with 
a paper towel.

5. Switch on the appliance again.

• The induction hob can beep and 
switch off o

the touch buttons may not work while they are 

on them

spilled liquid. Before restarting 
the oven, make sure that the 
touch button area is completely 
dry.
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Recommendations and useful tips
Problem Possible causes What to do

Unable to turn on
device.

No power supply. Make sure the device is plugged 
in and the power button is 
pressed. Check that your home 
and residential area have an 
uninterruptible power supply. If 
you have checked everything but 
the problem persists, contact a 
qualified technician.

Touch buttons
inactive.

The buttons are locked. Unlock the buttons. See "Using 
the Ceramic Hob" for detailed 
instructions.

It is difficult to use the 
touch buttons.

There may be a thin film of water on the 

surface of the buttons, or

you use your finger to touch the 
touch buttons
tip.

Make sure the touch button area is 
dry and the buttons are dry
you press your finger pad.

The glass-ceramic surface 
is scratched.

The edges of the cooking utensils used are 
sharp.

Use cooking utensils with a flat 
and level bottom. See section 
"Selection of suitable cooking 
utensils".Use unsuitable, too sharp 

scrubbers or
abrasive cleaners. See section "Cleaning and maintenance".

Some cooking utensils 
emit crackling and 
crackling sounds.

This may be due to the 
design of the cooking utensils 
you use
(different metal layers 
vibrate differently).

This is normal for some cooking 
utensils
and does not indicate a fault.

Induction hob when 
choosing high 
temperature cooking
emits a loud roar.

This sound is heard
on induction technology.

This is normal, but the sound should 
be reduced or eliminated at lower 
temperatures.

Audible induction
the noise emitted by 
the hob fan.

Turned on the induction hob 
mounted
cooling fan to protect 
electronics
from overheating. It can work even 
after
you will turn it off

induction hob.

This is a normal process and no 
action is required. Do not disconnect 
the appliance from the mains while 
the fan is running.

Cooking utensil
does not heat up or appear

screen.

The device does not detect

cooking utensil as it is not suitable for 
use with an induction hob. The appliance 
does not detect the cooking vessel 
because it is too small for the heating 
zone or not in the center of it.

Use dishes suitable for induction hobs. 
See section "Selection of suitable 
cooking utensils". Place the cooking 
vessel in the center of the heating zone 
and make sure that the diameter of the 
bottom corresponds to the size of the 
heating zone.
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The induction hob or 
heating zone switches off 
unexpectedly, an acoustic 
signal sounds and an error 
code is displayed (usually 
one or two
changing digits on the 
timer display).

Technical failure. Capture the displayed error numbers 
and letters, and disconnect the device 
from the mains
please contact

to a qualified professional.

Error detection and verification

If an error occurs, the induction hob automatically switches to protection mode and the 
corresponding error codes are displayed:

Problem Possible causes What to do

E4 / E5 Temperature sensor failure Contact your supplier.

E7 / E8 IGBT temperature sensor 
failure.

Contact your supplier.

E2 / E3 Improper supply voltage Check that the power supply is not 
interrupted. When the power is 
restored, the appliance switches on 
again.

E6 / E9 Heat radiation
disorders

When the device cools down, 
restart it.

The identification and verification of common errors is described above. Do not 
disassemble the device yourself - you may be in danger and may damage the device.

Technical characteristics
Induction hob I 6 M

Heating zones 4 zones

Power supply voltage 220-240 V ~ 50/60 Hz

Equipped with electric power 7 200 W

Product dimensions W × L × H (mm) 590 × 520 × 58

Dimensions for mounting A × B (mm) 560 × 490

Induction hob ID 33 / ID 33 W

Heating zones 2 zones

Power supply voltage 220–240 V ~ 50/60 Hz

Equipped with electric power 3 600 W
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Product dimensions W × L × H (mm) 290 × 520 × 60

Dimensions for mounting A × B (mm) 560 × 490

Weight and dimensions are approximate. We are constantly improving our products and reserve the right 

to change their specifications and design without notice.

Mounting
Selection of tools required for installation
• Cut a hole in the dimensions on the work surface as shown in the drawing.
• A gap of at least 50 mm must be left on all sides of the opening for the installation 

and use of the device.
• Make sure that the thickness of the work surface is at least 30 mm. To avoid 

deformation caused by the heat radiated by the induction hob, choose a work 
surface made of heat-resistant material. As shown below: Warning. The work 

surface must be made of impregnated wood or other insulating materials.

I (mm) P (mm) A (mm) G (mm) Edge
ė A
(mm)

Edge
ė B
(mm)

X
matmu

o (mm)

I6 M 590 520 58 54 560 490 min. 50

ID33 / ID33 W 290 520 58 54 270 490 min. 50

In all cases, make sure that the air intake and exhaust openings of the hob are not 
blocked. Make sure the device is in good working order. As shown below Note: The 
safety distance between the hob and the cabinet above it must be at least 760 mm.
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Marginal A

(mm)
Marginal B

(mm)
Marginal C

(mm)
D E

760 min. 50 min. 20 Air intake Air outlet 5 mm

Before installing the hob, make sure
• That the work surface is smooth and flat and that there is no lack of space according to the dimensions 

given in the drawing.

• That the work surface is made of heat-resistant materials.
• If the hob is mounted above the oven, the oven is fitted with a cooling 

fan.
• That the installation work complies with all formal requirements as well as applicable 

standards and regulations.
• That the appropriate isolator, which completely disconnects the appliance from the 

mains, is connected to the fixed electrical circuit and complies with the applicable 
local wiring rules and regulations.

• The isolator must be of an approved type and provide an air gap of 3 mm 
between the disconnected contacts for all poles (or for all active [phase] 
conductors, if permitted by local wiring regulations).

• That the isolating switch will be easily accessible to the user of the appliance 
after the installation of the hob.

• If you have any doubts about the connection, you will contact the local 
building control authorities and comply with the legal requirements.

• That you use heat-resistant and easy-to-clean surface finishes (such as 
ceramic tiles) to decorate the walls near the hob.
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When you have finished installing the hob, make sure

• To prevent the power cord from reaching the cabinet door or drawer.
• That there is sufficient air flow from the outside of the cabinet to the base of the hob.

• If the hob is installed above a drawer or cabinet, thermal insulation must be 
installed under the hob base.

• The separator is easily accessible to the user of the device.

Before mounting the brackets
The appliance must be placed on a stable, level surface (use packing 
materials). Do not use force when mounting the mounting brackets.
Mounting brackets installation
• The appliance must be placed on a stable, level surface (use packing 

materials). Do not use force when mounting the mounting brackets.
• At the end of the installation, attach the induction hob to the work surface by 

screwing the four brackets at the bottom of the appliance (see figure).
• Select the position of the holder according to the thickness of the work surface.

Warnings
- The device must be installed by qualified personnel. We can offer you professional 

installation services. Never attempt to carry out the installation yourself.

The hob must not be installed near refrigeration units, dishwashers or 
dryers.

-
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- The hob must be installed in such a way as to ensure the best possible heat radiation, 
which increases the efficiency of the appliance.
The wall trim and work surface next to the hob must be heat-resistant. 
Multilayer boards and adhesives must be heat-resistant to prevent damage.

The use of steam cleaners is not recommended.
This device may only be connected to a system with a resistance not exceeding 
0.427 ohms. If necessary, contact your energy supplier for system resistance.

-
-

-
-

Connecting the appliance to the mains
The power supply must be connected in accordance with the applicable standard or using a 
single-pole switch. The connection method is given below.

- If the supply cord is damaged or needs to be replaced to avoid an 
accident, the after-sales service must be carried out by a specialist.

-

-

If the appliance is connected directly to the power supply, the circuit breaker 
must have a gap of at least 3 mm between the contacts. The installer must 
ensure a suitable electrical connection that meets safety requirements.

The power cord must not be bent or compressed.
The power cord should be inspected and replaced regularly by a qualified 
technician.

-
-
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This appliance is marked in accordance with European Directive 2002/96 / EC on waste electrical and 

electronic equipment (WEEE). Ensuring that the device is disposed of properly will help prevent potential 

negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by 

inappropriate waste handling of this product.

in the wrong way.

The symbol on the appliance indicates that its waste cannot be treated as 
normal household waste. The appliance must be taken to a collection point for 
the recycling of electrical and electronic equipment.

This appliance must be disposed of by specialists. For more detailed information 
about recycling, reuse and disposal of this product, please contact your local city 
office, your household waste disposal service or the shop where you purchased 
the product.

WASTE MANAGEMENT:
Do not throw away

this device
together with household

waste. This type of 
waste
it is necessary to collect

separately and transfer

recycle.

For more detailed information about recycling, reuse and disposal of this 
appliance, please contact your local city office, your household waste disposal 
service or the shop where you purchased the product.
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