
Lejupielādējiet pilno instrukciju rokasgrāmatu vietnē 
http://  docs . whirlpool . eu vai piezvaniet uz tālruņa 
numuru, kas norādīts garantijas bukletā.

Pirms ierīces lietošanas izlasiet šos drošības 
norādījumus. Saglabājiet šos norādījumus turpmākām 
uzziņām.
Šī rokasgrāmata un pati ierīce sniedz svarīgus 
drošības brīdinājumus, kas ir jāizlasa un vienmēr 
jāievēro. Ražotājs neuzņemas atbildību par 
bojājumiem, kas radušies nepiemērotas lietošanas 
vai nepareizu vadības elementu iestatīšanas dēļ.

 BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā ierīce un tās atklātās 
daļas uzkarst. Nepieskarieties sildelementiem. Bērniem 
līdz 8 gadu vecumam ir jāatrodas drošā attālumā no 
ierīces, ja vien tie netiek nepārtraukti uzraudzīti.

 BRĪDINĀJUMS! Neizmantojiet ierīci, ja plīts virsma 
ir saplaisājusi – pastāv strāvas trieciena risks.

 BRĪDINĀJUMS! Aizdegšanās risks: neuzglabājiet 
piederumus uz gatavošanas virsmas.

 UZMANĪBU! Gatavošanas process ir jāuzrauga. 
Neilgs gatavošanas process ir nepārtraukti jāuzrauga.

 BRĪDINĀJUMS! Gatavošana uz plīts virsmas bez 
uzraudzības, izmantojot taukvielas vai eļļu, var būt 
bīstama  – aizdegšanās risks. NEKAD nemēģiniet 
dzēst ugunsgrēku ar ūdeni: tā vietā izslēdziet ierīci 
un apsedziet liesmu, piemēram, ar vāku vai uguns 
slāpēšanas materiālu.

 Neizmantojiet plīti kā darbvirsmu vai atbalstu. 
Neļaujiet ierīcei saskarties ar audumu vai citiem viegli 
uzliesmojošiem materiāliem, kamēr visas detaļas nav 
pilnīgi atdzisušas – pastāv aizdegšanās risks.

 Metāliskus priekšmetus, piemēram, nažus, 
dakšas, karotes un vākus, nedrīkst novietot uz plīts 
virsmas, jo tie var uzkarst.

 Ļoti maziem bērniem (0-3  gadi) jāatrodas drošā 
attālumā no ierīces. Maziem bērniem (3-8  gadi) 
jāatrodas drošā attālumā no ierīces, ja vien tie netiek 
nepārtraukti uzraudzīti. Bērni no 8 gadu vecuma un 
personas ar fiziskiem, jušanas vai garīgiem 
traucējumiem vai bez pieredzes un zināšanām var 
lietot šo ierīci, ja tās tiek uzraudzītas vai instruētas par 
ierīces drošu lietošanu un izprot ar to saistītos riskus. 
Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un 
apkopi nedrīkst veikt bērni bez pieaugušo uzraudzības.

 Pēc lietošanas ar pogu izslēdziet plīts virsmu un 
nepaļaujieties uz pannas detektoru.
ATĻAUTĀ LIETOŠANA

 UZMANĪBU! Ierīci nav paredzēts darbināt ar ārēju 
slēdža ierīci, piemēram, taimeri vai atsevišķu tālvadības 
sistēmu.

 Šo ierīci ir paredzēts izmantot sadzīvē un 
tamlīdzīgi, piemēram: personāla virtuves zonās 
veikalos, birojos un citās darba vidēs; zemnieku 
saimniecībās; klientu istabās viesnīcās, moteļos un 
citās līdzīga tipa apmešanās vietās.

 Neizmantojiet to citiem nolūkiem (piemēram, 
telpu apsildei).

 Šī ierīce nav paredzēta profesionālai lietošanai. 
Neizmantojiet ierīci ārpus telpām.
MONTĀŽA

 Ierīces pārvietošana un uzstādīšana jāveic vismaz 
diviem cilvēkiem  – pastāv savainojumu risks. 
Izmantojiet aizsargcimdus visos izsaiņošanas un 
uzstādīšanas darbos – pastāv risks sagriezties.

 Montāžu, tajā skaitā ūdens sistēmas (ja tāda ir) un 
elektrosavienojumu uzstādīšanu, un remontu drīkst 
veikt tikai kvalificēts tehniķis. Nelabojiet un 
nemainiet ierīces detaļas, ja vien tas nav tieši norādīts 
lietotāja rokasgrāmatā. Neļaujiet bērniem atrasties 
ierīces montāžas vietas tuvumā. Pēc ierīces 
izsaiņošanas pārliecinieties, vai pārvadāšanas laikā 
tā nav bojāta. Problēmu gadījumā sazinieties ar 
izplatītāju vai tuvāko pēcpārdošanas apkopes 
centru. Pēc ierīces montāžas novietojiet iepakojuma 
materiālus (plastmasas un polistirola daļas u.c.) 
bērniem nepieejamā vietā  – pastāv nosmakšanas 
risks. Pirms ierīces uzstādīšanas tai jābūt atvienotai 
no elektrotīkla  – pastāv elektriskā trieciena risks. 
Uzstādīšanas laikā sekojiet, lai ierīce nesabojātu 
barošanas kabeli  – pastāv aizdegšanās un strāvas 
trieciena risks. Ieslēdziet ierīci tikai tad, kad montāža 
ir pabeigta.

 Uzmanīgi veiciet skapja zāģēšanas darbus pirms 
ierīces uzstādīšanas vietā un rūpīgi noslaukiet visas 
koka skaidas un putekļus.

 Ja ierīci neuzstāda virs krāsns, atdalošo paneli 
(nav iekļauts) jāuzstāda nodalījumā zem ierīces.
ELEKTRISKIE BRĪDINĀJUMI

 Jānodrošina iespēja atvienot ierīci no strāvas 
padeves, to vienkārši atslēdzot, ja pieejama 
kontaktdakša, vai ar divpolu slēdzi, kas uzstādīts 
pirms kontaktligzdas pēc elektroinstalācijas 
noteikumiem, un ierīcei jābūt zemētai atbilstoši valsts 
elektrības drošības standartiem.

 Neizmantojiet pagarinātājus vai vairākspraudņu 
kontaktligzdas vai adapterus. Pēc ierīces uzstādīšanas 
tās elektriskās sistēmas detaļas nedrīkst būt 
pieejamas. Neizmantojiet ierīci ar mitrām rokām vai 
basām kājām. Nelietojiet šo ierīci, ja bojāts tās strāvas 
kabelis vai kontaktdakša, ja tā nedarbojas pareizi vai 
tā ir bojāta vai tikusi nomesta.

 Ja padeves kabelis ir bojāts, tas jāaizvieto ar 
identisku, nomaiņa jāveic ražotājam, tā apkalpošanas 
dienesta aģentam vai līdzīgas kvalifikācijas personai, 
lai izvairītos no bīstamības – strāvas trieciena riska.
TĪRĪŠANA UN APKOPE

 BRĪDINĀJUMS! Pārliecinieties, ka pirms apkopes 
darbību veikšanas ierīce ir izslēgta un atvienota no 
strāvas padeves – pastāv strāvas trieciena risks; nekad 
nelietojiet tvaika tīrīšanas iekārtu  – pastāv strāvas 
trieciena risks.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI NOTEIKTI JĀIZLASA UN JĀIEVĒRO
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 Nelietojiet abrazīvus vai kodīgus izstrādājumus, 
tīrīšanas līdzekļus uz hlora bāzes vai pannu tīrīšanas 
līdzekļus.
IEPAKOJUMA MATERIĀLU UTILIZĀCIJA
Iepakojuma materiāls ir 100 % pārstrādājams un tiek apzīmēts ar otrreizējās 
pārstrādes simbolu .
Tādēļ dažādas iepakojuma daļas jāutilizē atbildīgi un saskaņā ar vietējiem 
atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem.

MĀJSAIMNIECĪBAS IERĪČU UTILIZĀCIJA
Šī ierīce ir izgatavota no pārstrādājamiem un atkārtoti izmantojamiem 
materiāliem. Utilizējiet to saskaņā ar vietējiem atkritumu apsaimniekošanas 
noteikumiem. Plašāku informāciju par lietotu mājsaimniecības ierīču 
apstrādi, atjaunošanu un pārstrādi varat iegūt vietējās varas iestādes, 
pie atkritumu savākšanas pakalpojumu sniedzējiem vai veikalā, kur ierīci 
iegādājāties. Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2012/19/ES 
par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). 
Nodrošinot šīs ierīces pareizu utilizāciju, varat novērst iespējamo negatīvo 
vides un cilvēka veselības apdraudējumu.

 simbols uz izstrādājuma vai komplektācijā iekļautajiem dokumentiem 
norāda, ka šo ierīci nevar izmest sadzīves atkritumos, bet tā ir jānodod 
pārstrādei elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas centrā.

IETEIKUMI ENERĢIJAS TAUPĪŠANAI
Izmantojiet savas plīts atlikušo karstumu, izslēdzot to dažas minūtes pirms 
beidzat gatavot.
Katla vai pannas pamatnei pilnībā jānosedz attiecīgais laukums uz plīts 
virsmas; tvertne, kas ir mazāka par attiecīgo laukumu uz plīts virsmas, radīs 
enerģijas izšķērdēšanu. 
Gatavojot nosedziet katlus un pannas ar cieši piegulošiem vākiem un 
izmantojiet pēc iespējas mazāk ūdens. Gatavojot, kad noņemts vāks, tiek 
patērēts daudz vairāk enerģijas.
Izmantojiet katlus un pannas tikai ar plakanām pamatnēm.

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJU
Šī ierīce atbilst Regulā (ES) Nr. 66/2014 izklāstītajām ekodizaina prasībām, 
saskaņā ar Eiropas standartu EN 60350-2. 



MONTĀŽA
LV

 
•	 Pagatavošanas virsma jāievieto darbvirsmā 20–50 mm dziļumā.
•	 Starp pagatavošanas virsmu un cepeškrāsni nedrīkst būt nekādu priekšmetu (šķērsvirziena 

vadotņu, kronšteinu u. c.).
•	 Attālumam starp apakšējo stikla keramikas plīts virsmu un skapi vai atdalošo paneli jābūt 

vismaz 20 mm.
•	 Ja pagatavošanas virsma jāuzstāda blakus virtuves mēbelēm, starp pagatavošanas virsmas 

malu un mēbeļu sānu daļu nodrošiniet vismaz 100 mm lielu attālumu.
•	 Iebūvēšanas izmērus un uzstādīšanas informāciju skatiet šīs sadaļas attēlā.
•	 Ievērojiet minimālo attālumu starp plīts virsmu un tvaiku nosūcēju virs tās. Papildinformāciju skatiet tvaiku nosūcēja lietošanas rokasgrāmatā.
•	 Pēc pagatavošanas virsmas notīrīšanas lietojiet komplektā iekļauto paplāksni (ja vien tā jau nav uzstādīta). 
•	 Neuzstādiet pagatavošanas virsmu trauku vai veļas mazgājamās mašīnas tuvumā, lai elektroniskās shēmas nenokļūtu saskarē ar tvaiku 

vai mitrumu, kas tās var sabojāt.
•	 Ja zem pagatavošanas virsmas ir uzstādīta cepeškrāsns, pārbaudiet, vai tā ir aprīkota ar dzesēšanas sistēmu. Ja elektronisko shēmu temperatūra 

pārsniedz maksimāli pieļaujamo temperatūru, pagatavošanas virsma tiks automātiski izslēgta. Šādā gadījumā uzgaidiet dažas minūtes, līdz 
elektronisko shēmu iekšējā temperatūra sasniedz pieņemamu līmeni, kādā var atkal ieslēgt plīts virsmu.

PLĪTS VIRSMAS NOVIETOJUMS
Pēc elektrosistēmas pieslēgšanas (skatiet nodaļu “Elektriskais pieslēgums”) novietojiet katru paredzēto atveru fiksācijas skavu plīts virsmas sānos, 
kā parādīts attēlā. Pēc tam iebīdiet plīts virsmu atvērumā un pārbaudiet, vai stikls atrodas līmeniski un paralēli darbvirsmai. Fiksācijas skavas ir 
piemērotas visu veidu darbvirsmas materiālam (koksnei, marmoram u. c.).
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IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

ELEKTRISKAIS PIESLĒGUMS

Pirms ierīces pieslēgšanas elektrotīklam jāizveido elektriskais savienojums. 
Uzstādīšanu drīkst veikt kvalificēts speciālists, kas pārzina pašreizējos drošības un uzstādīšanas normatīvus. Uzstādīšana it īpaši jāveic saskaņā ar 
valsts energoapgādes uzņēmuma noteikumiem. 
Pārbaudiet, vai datu plāksnītē, kas atrodas ierīces apakšpusē, norādītā sprieguma parametri atbilst mājas elektrotīkla sprieguma parametriem. 
Saskaņā ar noteikumiem ierīce ir jāsazemē: izmantojiet tikai atbilstošu parametru vadītājus (tostarp zemējuma vadītāju). 

PIEVIENOŠANA SPAIĻU BLOKAM
Elektriskajam pieslēgumam izmantojiet H05RR-F kabeli, kā norādīts zemāk tabulā.  

BAROŠANAS 
SPRIEGUMS

VADĪTĀJI 
SKAITS x IZMĒRS

220-240V ~ +   3 x 4 mm2

230-240V ~ +   3 x 4 mm2 (tikai Australija)

220-240V 3~ +   4 x 1,5 mm2

380-415V 3N~ +   5 x 1,5 mm2

380-425V 2N~ +   4 x 1,5 mm2

Ierīce jāpievieno barošanas avotam, izmantojot visu polu atvienošanas slēdzi, kura minimālā atstarpe starp kontaktiem ir 3 mm.

UZMANĪBU! Barošanas kabelim jābūt pietiekami garam, lai varētu izņemt pagatavošanas virsmu no darbvirsmas, kā arī novietot kabeli tā, lai izvairītos 
no bojājumiem vai pārkaršanas, ko rada saskare ar pamatni.

PIEZĪME: Dzeltenais/zaļais zemējuma vads jāpievieno spailei, kas apzīmēta ar simbolu  un šim vadam jābūt garākam par citiem vadiem.
•	 Noņemiet apm. 70 mm barošanas kabeļa apvalka (B).
•	 Noņemiet apm. 10 mm apvalka no vadiem. Pēc tam ievietojiet barošanas kabeli kabeļa skavā un pievienojiet vadus spaiļu blokam, kā norādīts 

savienojuma shēmā, kas redzama blakus spaiļu blokam.
•	 Nostipriniet barošanas kabeli (B) ar kabeļa skavu.
•	 Uzlieciet spaiļu panelim pārsegu (A), pieskrūvējot to ar komplektā iekļauto skrūve.
•	 Pēc elektriskā pieslēguma pabeigšanas uzstādiet plīts virsmu no augšpuses un aizāķējiet to aiz balsta atsperēm, kā parādīts attēlā.

A
B

145 mm

145 mm

TIMER

210 mm

180 mm



VADĪBAS PANELIS

IKDIENAS IZMANTOŠANA

 PLĪTS VIRSMAS IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA
Lai ieslēgtu plīts virsmu, turiet pogu „A” piespiestu apm. 2 sekundes. 4 
ēdiena gatavošanas zonu displeji rāda „0”. Ja 20 sekunžu laikā neviena 
gatavošanas zona netiek aktivizēta, plīts virsma drošības dēļ automātiski 
izslēdzas.

GATAVOŠANAS ZONU IESLĒGŠANA UN REGULĒŠANA 
Piespiediet pogu „B” atbilstoši gatavošanas zonai, kuru plānojat izmantot. 
Izvēlieties siltuma iestatījumu ar pogām „E” vai „C”. Pārējie izvēles gatavošanas 
iestatījumi ir no 1 līdz 9. Lai atceltu visus iestatījumus, vienlaikus piespiediet 
+/− pogas. 
Nospiežot pogu „+”, kad sasniegts 9. līmenis, aktivizē „Booster (Paātrinātāja)” 
funkciju, un displejā parādās burts „A”.
SVARĪGI! vadība tiek deaktivēta 10 sekundes pēc siltuma iestatījuma izvēles. 
Lai mainītu siltuma iestatījumu, vispirms vēlreiz piespiediet izvēles pogu „B”, 
tad turpiniet mainīt iestatījumus, izmantojot pogas „E” vai „C”.

TIMER 
Lai iestatītu taimera funkciju, izvēlieties vēlamo gatavošanas zonu 
un jaudas iestatījumu, tad piespiediet vēlreiz gatavošanas zonu, un 
taimera vadītās gatavošanas zonas displejā parādīsies spaidošs punkts. 
2 displejos mirgo rādījums „00”. Piespiediet pogas „C” vai „E”, lai iestatītu 
laiku no 1 līdz 99.
SVARĪGI! pēc 10 sekundēm taimera displeji parādīs citu gatavošanas 
zonu jaudas iestatījumu. 

Lai redzētu atlikušo gatavošanas laiku, divreiz piespiediet taimera vadīto 
gatavošanas zonas taustiņu.

 TAUSTIŅU BLOĶĒŠANAS
Taustiņu bloķēšanas funkcija tiek ieslēgta, turot uz leju pogu „D”, kamēr 
iedegas punkts virs funkcijas pogas. Taustiņu bloķēšanas funkcija 
noslēdz visas citas plīts virsmas funkcijas, izņemot ieslēgt/izslēgt pogu 
„A”. Funkcija paliek ieslēgta arī pēc tam, kad plīts virsma ir izslēgta un 
atkal ieslēgta, un var tikt deaktivēta, vēlreiz piespiežot „D” pogu, kamēr 
punkts virs funkcijas pogas nodziest.

 PALIEKOŠĀ SILTUMA INDIKATORS
Kad gatavošanas zona ir izslēgta, paliekoša siltuma indikators „H” paliek 
ieslēgts vai mirgo pārmaiņus ar „0”, kamēr plīts virsmas temperatūra 
atkal ir drošā līmenī.

SVARĪGI! Plīts virsmas drošības īpašības ietver automātisku izslēgšanas 
funkciju. Ilgstoša vienādu siltuma iestatījumu lietošana automātiski izslēdz 
gatavošanas zonu (piemēram, apmēram pēc 1 stundas ar maksimālo 
siltuma iestatījumu gatavošanas zona izslēdzas).

SVARĪGI! Lai izvairītos no neatgriezeniskiem plīts virsmas bojājumiem:
•	 nelietojiet katlus, kuru apakšdaļas nav pilnīgi plakanas;
•	 neizmantojiet metāla katlus ar emaljētu apakšdaļu;
•	 nenovietojiet karstus katlus/pannas uz vadības paneļa.

PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE

Pirmās uzstādīšanas laikā vadības panelis veic 1 sekundi ilgu funkcionālu 
pārbaudi, pēc kuras tas automātiski pārslēdzas uz „Taustiņu bloķēšanas” 
funkciju.

Lai deaktivētu šo funkciju, piespiediet un turiet pogu „D”; atskanēs skaņas 
signāls, un izslēgsies atbilstošā led.
PIEZĪME: Ja notiek atiestate, atkārtojiet iepriekš aprakstīto procesu.

APKOPE UN TĪRĪŠANA

 Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

•	 Neizmantojiet tvaika tīrīšanas ierīces.
•	 Neizmantojiet abrazīvus un skrāpējošus sūkļus.
•	 Pēc katras lietošanas reizes notīriet plīts virsmu (kad tā ir atdzisusi), lai 

noņemtu visas nogulsnes un ēdiena traipus.
•	 Cukurs un pārtikas produkti ar augstu cukura saturu var sabojāt plīts 

virsmu, tāpēc tie jānotīra nekavējoties.

•	 Sāls, cukurs un smiltis var saskrāpēt stikla virsmu.
•	 Izmantojiet mīkstu drāniņu, virtuves dvieli vai speciālu plīts virsmu 

tīrītāju (ievērojiet ražotāja norādījumus).
•	 Izlijuši šķidrumi gatavošanas zonās var izraisīt katlu pārvietošanos vai 

vibrāciju.
•	 Pēc plīts virsmas tīrīšanas, rūpīgi nosusiniet.
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TIMER

E

C

A

D

B

A Ieslēgts / Izslēgts

B Ēdiena gatavošanas zona un taimera 
iestatīšana

C-E Siltuma iestatījumu palielināšana un 
samazināšana 

D Taustiņu bloķēšana
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PROBLĒMU RISINĀŠANA

Ja plīts virsma nedarbojas pareizi, pirms sazināties ar klientu apkalpošanas 
dienestu, skatiet problēmu novēršanas pamācību, lai noteiktu problēmu.

•	 Izlasiet un izpildiet norādījumus, kas sniegti sadaļā “Ikdienas 
izmantošana”.

•	 Pārbaudiet, vai nav radies elektroapgādes pārtraukums.
•	 Pēc plīts virsmas tīrīšanas rūpīgi noslaukiet to.
•	 Ja izvēlēta gatavošanas zona un displejā parādās „F” vai „ER”, kam seko 

skaitlis, sazinieties ar pēcpārdošanas apkopes dienestu un informējiet 

to (izņemot ziņojumu „F03” vai „ER03”, kas norāda nepareizu vadības 
zonas tīrīšanu. Lai atrisinātu šo problēmu, izpildiet rindkopas “Apkope 
un tīrīšana”).

•	 Ja plīts virsma nedarbojas pēc intensīvas lietošanas, plīts virsmas 
iekšējā temperatūra ir pārāk augsta. Pagaidiet dažas minūtes, kamēr 
plīts virsma atdziest.

Ja pēc iepriekš minēto pārbaužu veikšanas kļūmi neizdodas novērst, 
sazinieties ar tuvāko klientu apkalpošanas dienestu.

PĒCPĀRDOŠANAS SERVISS

Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē 
www . whirlpool.eu/register.

PIRMS SAZINĀTIES AR PĒCPĀRDOŠANAS APKALPOŠANAS DIENESTU:

1. Mēģiniet atrisināt problēmu saviem spēkiem, izmantojot šeit 
atrodamo PROBLĒMU RISINĀŠANA.

2. Izslēdziet ierīci un ieslēdziet to vēlreiz, lai pārliecinātos, vai problēma 
ir novērsta.

JA PĒC IEPRIEKŠMINĒTAJĀM PĀRBAUDĒM PROBLĒMA NAV NOVĒRSTA, 
SAZINIETIES AR TUVĀKO PĒCPĀRDOŠANAS APKALPOŠANAS DIENESTU.

Lai saņemtu palīdzību, zvaniet uz garantijas grāmatiņā norādīto numuru
vai sekojiet norādījumiem tīmekļa vietnē www . whirlpool.eu.

Sazinoties ar klientu pēcpārdošanas apkalpošanas dienestu, vienmēr 
norādiet:
•	 īsu kļūmes aprakstu;
•	 precīzu ierīces veidu un modeli; 
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•	 servisa numuru (numurs, kas norādīts uz datu plāksnītes pēc vārda 
Serviss). Servisa numurs atrodams arī garantijas grāmatiņā;  

•	 savu pilno adresi;
•	 savu tālruņa numuru.

Ja nepieciešams remonts, lūdzu, sazinieties ar pilnvarotu Pēcpārdošanas 
apkopes centru (lai būtu garantija, ka tiek izmantotas tikai oriģinālās 
rezerves daļas un remonts tiktu veikts pareizi).


