
APLINKAI DRAUGIŠKAS PRIETAISO PERDIRBIMAS 
Savo prietaisams mes naudojame aplinkai draugiškas pakuotes. Prašome tinkamai perdirbti popierines 
ir plastinikines pakuotės dalis. 

 
DĖMESIO: elektriniai prietaisai negali būti išmetami kartu su kitomis buitinėmis 
atliekomis. 
 

Elektriniuose prietaisuose yra naudingų perdirbamų medžiagų. Kai prietaisas nebebus tinkamas 
naudoti, prašome pristatyti jį į tinkamą perdirbimo punktą. Susisiekite su vietine atliekų tvarkymo 
įmone dėl papildomos informacijos. 
 

APTARNAVIMO CENTRAS 
Jei Jūsų įsigytas prietaisas turi defektų ar kada nors sugestų, prašome susisiekti su autorizuotu 
techninės priežiūros centru. 
 
Cloer elektriniai prietaisai atitinka dabartinius ES reglamentus dėl saugumo. 
 

SĄLYGOS IR GARANTIJA 
Cloer užtikrina ribot ą gamintojo garantiją. Jei prietaisas naudojamas tinkamai ir laikantis instrukcijų, 
mes įsipareigojame pakeisti prietaisą nauju, jei bus pastebėti gamybiniai defektai. Remontas bus 
atliekamas pakeičiant ar pataisant blogas prietaiso dalis, kurios taps Cloer nuosavybe. Bet kokie kiti 
reikalavimai, ypač dėl žalos atlyginimo, nepriimami. Ši garantija neapima vartotojo teisių, nustatytų 
nacionalinių įstatymų. 
Garantinis periodas yra 2 metai, pradedami skaičiuoti nuo prietaiso įsigyjimo datos. Garantinis 
periodas nėra pratęsiamas dėl prietaiso taisymo. 
 
Jei jums kyla klausimų dėl produkto, susisiekite su Cloer importuotoju Lietuvoje. Adresas ir telefono 
numeris pateikti mūsų internetiniame puslapyje www.cloer.de.  
 
Garantiją patvirtina originalus pirkimo kvitas , kuriame nurodyta pirkimo data ir prekybos vietos 
adresas. Be šių duomenų prietaiso taisymas bus atliekamas Jūsų sąskaita be išankstinio perspėjimo. 
 
Garantija nepadengia žalos, atsiradusios dėl: 

- Netinkamo naudojimo. 
- Natūralaus susidėvėjimo. 
- Išorinių veiksnių (pažeidimų po transportavimo, karščio, kratymo, smūgių ir t.t). 
- Netinkamų priedų naudojimo. 

 
Garantija bus atšaukta, jei: 

- Prietaisas naudojamas komerciniams tikslams. 
- Buvo išardytas ar pakeistas be sutikimo. 
- Atliktas nekvalifikuotas taisymas. 

 
Garantija taip pat netaikoma susidėvinčioms dalims. 
 

 
 
 
 
 
 
 

CLOER INDUKCIN Ė PLYTEL Ė 6650, 6651 
 

Naudojimo instrukcija 
 
Mielas kliente, 
Įsigydamas Cloer indukcinę plytelę, Jūs pasirinkote aukštos kokybės moderniausią produktą 
technologijos ir funkcionalumo atžvilgiu. 
Prieš pradėdami naudotis prietaisu, atidžiai perskaitykite visas instrukcijas. 
Mes esame įsitikinę, kad Jūs būsite labai patenkinti naująja indukcine plytele. 
 

PAGRINDINIAI SAUGUMO NURODYMAI 
• Šis elektrinis prietaisas skirtas tik naudojimui namuose, o ne komerciniams tikslams. 
• Patikėkite Cloer produktų remontą tik autorizuotiems Cloer centrams arba kitiems Cloer 

atstovams. Nemokšiški bandymai suremontuoti produktą gali kelti didelį pavojų vartotojui. Be 
to, tokiu atveju nebus taikomas garantinis aptarnavimas. 

• Produktus junkite tik prie namų elektros maitinimo. Įsitikinkite, ar tinklo įtampa Jūsų namuose 
sutampa su ant produkto nurodyta reikalaujama įtampa. 

• Prietaiso komplekte pateikta jungtis „Y“. Jei ji pažeidžiama, ją turi pakeisti autorizuoto Cloer 
centro darbuotojai ar prekybos atstovai. Taip bus išvengta pavojaus. 

• Kištuką iš elektros lizdo ištraukite: 
- defekto atveju, 
- jei prietaisas ilgesnį laiką nėra naudojamas, 
- prieš valymą. 

• Vaikai nesuvokia galimo pavojaus, kuris gali kilti netinkamai naudojant elektrinius prietaisus. 
• Šis prietaisas negali būti naudojamas asmenų su sutrikusiais fiziniais, sensoriniais ar protiniais 

gabumais (įskaitant vaikus), arba tų asmenų, kuriems trūksta žinių juo naudotis, nebent jie 
prižiūrimi ir vadovaujami atsakingo asmens, kuris duoda instrukcijas ir atsako už jų saugumą.  

• Nepalikite vaikų be priežiūros, kad jie neimtų žaisti su prietaisu. 
• Saugokite savo įsigytą prietaisą nuo drėgmės (čiaupo vandens / lietaus ir t.t.) 
• Prieš valydami ar padėdami prietaisą į vietą, palaukite, kol jis visiškai atvės.  
 

PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI 
• Nuimkite visas pakavimo medžiagas ir etiketes, išskyrus lentelę apie elektros įtampą. 
• Prietaisą padėkite ant sauso, neslystančio ir lygaus paviršiaus. 
 

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ 
• Prieš naudodami pirmą kartą, perskaitykite visas prietaiso instrukcijas. 
 

SAUGUMO NURODYMAI 
• Niekada nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis įjungtas. 
• Pasirūpinkite, kad laidas nekabotų ant aštių kampų ar paviršių. 

 
Prieš pradedant naudoti, asmenys su senesniais stimuliatoriais tur ėtų pasikonsultuoti 
su savo gydytoju, nes induksinė plytelė sukuria magnetinį lauką. 

 
• Aplink prietaisą turėtų būti pakankamai erdvės, jis turi ventiliuotis. 
• Nenaudokite prietaiso, kai pažeistas jo laidas arba stiklinis paviršius. 
• Naudokite tik tokius indus, kurie tinkami naudoti su indukcine plytele. Žr. tolesnes instrukcijas. 
• Į ventiliacijos sistemą nekiškite jokių aštrių objektų. 
• Netransportuokite prietaiso, nebent visi indai buvo nukelti nuo plytelės. 
• Nenaudokite prietaiso greta magnetiškai jautrių objektų (pvz., magnetinių mokėjimo kortelių). 
• Svoris ant stiklinio paviršiaus niekada negali viršyti 5 kg. 

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras 
Šiaulių g. 50, Kaunas 
tel.: (8-37) 215104 

www.krinona.lt 



• Ant prietaiso nedėkite tuščių puodų, indų ar kitų metalinių objektų. Jei plytelė įjungta, šie prietaisai 
taps karšti. 

• Ant kepimo paviršiaus nedėkite jokių metalinių skardinių, nes jos gali įsiliepsnoti. 
 

VEIKIMAS 
• Kištuką įkiškite į elektros lizdą. 
• Plytelės viduryje pastatykite tinkamą puodą. 
• Niekada nenaudokite tuščio puodo. 
• Įjunkite prietaisą: valdymo ratuką vieną kartą pasukite pagal laikrodžio rodyklę. 
• Dabar ekrane pasirodys žodis „ON“, reiškiantis, kad plytelė įjungta. 
• Valdymo ratuką pasukite ties norima temperatūra (60-70-80-90-100-110-120-130-140-150-160-

170-180-190-200°C). 
• Patarimas: jei norite išlaikyti maistą šiltą, pasirinkite mažiausią temperatūros lygį (60°C). 
• Pasirinkta temperatūra bus išsaugota. 
 
PASTABA: prietaise įmontuotas apsauginis prietaisas nuo perkaitimo. Ši sistema plytelę išjungs 
tuomet, jei ji arba puodas taps pernelyg karšti. 
 
• Kai gaminimas baigtas, valdymo ratuką pasukite prieš laikrodžio rodyklę, kol ekrane pasirodys 

žodis „OFF“, reiškiantis, kad plytelė išjungta.  
• Pastaba: jei plytelės temperatūra yra aukštesnė nei 65°C, ekrane pasirodys žodis „HOT“ (karšta). 

Jei temperatūra nukrenta žemiau 65°C, ekrane pasirodo žodis „OFF“, kuris po 60 sekundžių 
išnyksta. 

• Kai baigėte gaminti, ištraukite kištuką iš lizdo. 
 
PASTABA: kai ant plytelės 60 sekundžių nebus padėtas puodas arba bus padėtas netinkamas puodas, 
pasigirs įspėjamasis garsas ir prietaisas išsijungs.  
 
PASTABA:  ant indukcinės plytelės gaminamas maistas įkaista labai greitai. 
 

VIRTUVĖS REIKMENYS 
• Naudokite tik emaliuotus arba specialiai indukcinėms plytelėms skirtus puodus. 
• Ant tokių puodų dugno turėtų būti šis simbolis: 

 
 
 

• Siekdami patikrinti, ar jūsų virtuvės reikmenys tinka indukcinei plytelei, galite naudoti magnetą. 
Jei magnetas prilimpa prie puodo dugno, jis tinkamas naudoti ant plytelės. 

• Ant indukcinės plytelės naudoti netinkami puodai, pagaminti iš aliuminio, vario, stiklo, keramikos 
ir, kai kuriais atvejais, chromo-nikelio. 

• Galite naudoti puodus, kurių diametras yra nuo 12 cm iki 28 cm. 
 
Keptuvių patikrinimas 
• Kai tik indukcinė plytelė įjungiama, ji atpažįsta, ar ant jos stovinti keptuvė yra tinkama. Jei ji yra 

tinkama, plytelė veikia įprastai. Jei ji nėra tinkama, pasigirsta vienas signalas per sekundę, o ekrane 
pasirodo ženklas „E1“. Jei po 60 sekundžių plytelė neatpažįsta tinkamos keptuvės, ji automatiškai 
persijungia į paieškos režimą. Tuomet ekrane pasirodo „.....  .....“.  

• Kai nuo plytelės nuimama keptuvė, ji automatiškai persijungia į saugumo režimą. Ekrane pasirodo: 
„E1“. Tuo pat metu kartą per sekundę pasigirsta signalas. Jei plytelė keptuvę atpažins kaip tinkamą 
per 60 sekundžių, plytelės veikimas vėl pradedamas taip, kaip įprastai. Jei per 60 sekundžių 
keptuvė nebus atpažinta, ji automatiškai vėl persijungia į paieškos režimą. Tuomet ekrane vėl 
pasirodo „.....  .....“.  

VALYMAS 
• Prieš valymą, ištraukite kištuką iš elektros lizdo. 
• Leiskite prietaisui atvėsti. 
• Plytelę valykite drėgna šluoste ir indų plovikliu. 
• Puodai, kurių dugnas nebuvo gerai nuvalytas, ant kepimo paviršiaus gali palikti išblukusią arba 

nudegusią dėmę. 
• Nenaudokite kietų puodų šveistukų ar purškiamų valymo priemonių. 

 
GALIMOS PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAI 

 
Problema  Galima priežastis Sprendimas 

Prietaisas neveikia. Kištukas neįkištas į elektros 
lizdą. 

Įjunkite kištuką į sieninį 
lizdą. 

Maistas nešyla. Naudojate indukcinei plytelei 
netinkamą puodą. 

Naudokite tinkamą puodą. 

Prietaisas pats išsijungia. Naudojate indukcinei plytelei 
netinkamą puodą. 
 
Ant plytelės nėra puodo. 
 
 
Paieškos režimas. 

Naudokite tinkamą puodą. 
 
 
Padėkite tinkamą puodą ant 
plytelės ir įjunkite ją. 
 
Naudokite indukcinei 
plytelei tinkamą keptuvę, 
tuomet normalus veikimas 
gali būti atstatytas. 

E0 (signalas pasigirsta tris 
kartus). 

Prietaisu naudotis negalima. 
 

Susisiekite su autorizuotu 
techninės priežiūros centru. 

E1 (signalas sklinda vieną 
minutę). 

Veikimo metu keptuvė 
nuimama nuo plytelės. 
 
Naudojama netinkama keptuvė. 
 
Keptuvės diametras mažesnis 
nei 80 mm. 

Prietaisas veikia toliau, kai 
tik uždedama tinkama 
keptuvė. 

E2 (signalas pasigirsta tris 
kartus). 

Prietaisas perkaito. Leiskite prietaisui atvėsti, 
išjunkite ir įjunkite vėl. Jei 
jis vis tiek neveiks, 
susisiekite su techninės 
priežiūros centru. 

E3 (signalas pasigirsta tris 
kartus). 

Per žema įtampa. Jei įtampa yra 230 voltų, 
susisiekite su techninės 
priežiūros centru. 

E4 (signalas pasigirsta tris 
kartus) 

Įtampa per didelė. Jei įtampa yra 230 voltų, 
susisiekite su techninės 
priežiūros centru. 

E5 (signalas pasigirsta tris 
kartus). 

Atvira srovė.  Susisiekite su techninės 
priežiūros centru. 

E6 (signalas pasigirsta tris 
kartus). 

Plytelė perkaito. Leiskite prietaisui atvėsti, 
išjunkite ir įjunkite vėl. Jei 
jis vis tiek neveiks, 
susisiekite su techninės 
priežiūros centru. 

 


