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KAITLENTĖ IMETEC IM7271M 
NAUDOTOJO VADOVAS 

Iliustracijos 
Vienvietė kaitlentė (G1301) Dvivietė kaitlentė (G1302) 

Techniniai duomenys 

KAITLENTĖS NAUDOTOJO VADOVAS 
Mielas  pirkėjau,  IMETEC  dėkoja,  kad  pasirinkote mūsų  gaminį.  Esame  tikri,  kad  liksite 
patenkinti  produkto  kokybe  ir  patikimumu,  nes  tiek  kurdami  dizainą,  tiek  gamindami 
įrenginį pirmiausia galvojome būtent apie vartotojo patogumą. 
Šios instrukcijos atitinka Europos standartą EN 62079. 

 DĖMESIO! Saugaus naudojimo taisyklės. 
Prieš  pradėdami  naudotis  prietaisu,  atidžiai  perskaitykite  naudotojo  vadovą,  ypač  saugumo  perspėjimus,  ir 
visuomet  jų  laikykitės.  Išsaugokite  šį  iliustruotą  gidą,  kad  galėtumėte  vėliau  pasikonsultuoti.  Jeigu  perleidžiate 
prietaisą kitam asmeniui, pridėkite ir šias instrukcijas. 
Jeigu gerai nesupratote tam tikros šio naudotojo vadovo dalies arba jei kilo neaiškumų, kreipkitės į prekybos agentą 
dar prieš pradėdami naudoti produktą. 

Saugumo taisyklės 
• Išpakavę prietaisą, palyginkite  jį su prietaisu, pavaizduotu  iliustracijose. Patikrinkite, ar prietaisui netrūksta sudedamųjų 

dalių  ir  ar  įtaisas  nepatyrė  žalos  transportuojamas.  Jei  abejojate,  verčiau  nenaudokite  prietaiso  ir  kreipkitės  į  įgaliotą

techninės priežiūros centrą.

• Neleiskite vaikams žaisti su įpakavimu. Laikykite pakuotę vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jie, žaisdami su plastikiniu

maišeliu, neuždustų.
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• Prieš  jungdami  prietaisą  į  elektros  lizdą,  įsitikinkite,  kad  prietaiso  etiketėje  nurodyta  srovės  įtampa  sutampa  su  Jūsų 

namuose tiekiamos elektros srovės įtampa. Etiketę rasite ant prietaiso. 

• Šis prietaisas naudotinas tik pagal paskirtį, tai yra kaip KAITLENTĖ, skirta naudoti namuose. Bet koks kitoks jo pritaikymas 

yra netinkamas ir potencialiai pavojingas. 

• Vyresni nei 12 metų vaikai, sutrikusių protinių,  jutiminių  ir  fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentėti dėl 

savo neprityrimo  ir reikiamų žinių stokos, prietaisu naudotis gali tik prieš tai apmokyti saugiai naudotis prietaisu  ir gerai 

suprasdami grėsmes, galinčias kilti prietaisą naudojant. 

• Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Taip pat vaikai neturėtų valyti ir taisyti prietaiso, neprižiūrimi suaugusiųjų. 

• Laikykite prietaisą  ir  jo  laidą  jaunesniems nei 12 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje, ypač kai prietaisas yra  įjungtas 

arba vėsta. 

•  NENAUDOKITE prietaiso drėgnomis rankomis ar kojomis. 

•  NIEKADA, norėdami ištraukti kištuką iš rozetės, netraukite už laido ar paties prietaiso. 

•  NELEISKITE, kad prietaiso veikimui darytų įtaką drėgmė ar oro sąlygos (lietus, tiesioginiai saulės spinduliai ir kt.). 

• Visuomet išjunkite prietaisą iš rozetės baigę juo naudotis, taip pat kai jį valote ar taisote. 

• Pastebėję defektą ar prietaisui prastai veikiant, jį išjunkite ir nemėginkite taisyti patys. Jeigu taisymas būtinas, kreipkitės į 

autorizuotą techninės priežiūros centrą. 

• Jei apgadintas prietaiso laidas, leiskite jį nauju pakeisti techninės priežiūros centro specialistams – taip išvengsite pavojaus 

savo sveikatai ir gyvybei. 

•  NIEKADA nemerkite prietaiso į vandenį ir nelaikykite jo po tekančio vandens srove. 

• Prietaisas nepritaikytas naudoti kartu su išoriniu laikmačiu, nuotolinio valdymo sistema ir panašiais prietaisais. 

 Atsargiai! Įkaistantis paviršius. 

DĖMESIO! Galite nusideginti. Nelieskite įkaistančio kepimo paviršiaus ir išorinių prietaiso paviršių, kai prietaisas veikia ir 

baigę naudoti prietaisą, kol šie paviršiai neatvėso. 

•  NENAUDOKITE prietaiso netoli vandens pilnos kriauklės. Laikykite jį taip, kad naudojamas prietaisas negalėtų įkristi į 

kriauklę. 

•  NENAUDOKITE  prietaiso  netoli  viryklės. Neleiskite,  kad  prietaiso  laidas  liestųsi  prie  karštų  ar  lengvai  įkaistančių 

paviršių, puodų ir kitų prietaisų arba atsidurtų netoli atviros ugnies. 

 

Naudojami simboliai 

 

Naudojimo instrukcijos 

 

Naudokite tik puodus visiškai lygiu dugno paviršiumi. 

 

Nenaudokite  puodų,  kurių  dugno  skersmuo  yra  mažesnis  negu 
kaitvietės. 

 

Sudedamosios dalys [A pav.] 
Pasitikslinkite, kokį modelį įsigijote: G1301 (vienvietė kaitlentė) ar G1302 (dvivietė kaitlentė). 

1. Kaitvietė iš ketaus 

2. Plieninis išorinis paviršius 

3. Temperatūros valdiklis 

4. Kaitvietės įkaitinimo lemputė 

5. Laido suvyniojimo vieta 

6. Maitinimo laidas 

7. ON/OFF (0‐I) mygtukas 
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Funkcijos 
Nustatymas  Jo reikšmė 

•  Prietaisas išjungtas 

1  Silpnas kaitinimas 

2‐7  Vidutinio intensyvumo kaitinimas 

8  Intensyviausias kaitinimas 

 

Naudojimas 

 Dėmesio!  

 Rizikuojate nusideginti. Nelieskite įkaitusių kaitviečių, išorinių prietaiso paviršių ir ką tik pašildytų maisto produktų. 

 Rizikuojate nusideginti. Neleiskite, kad užvirę skysčiai išsilietų ant kaitvietės, nes galite nusideginti garais. 

 Kaitvietės ilgai išlieka karštos net ir baigus naudoti prietaisą, todėl nelieskite jų tol, kol prietaisas visiškai neatvėso. 

 Kaitvietės nepritaikytos tam, kad maistas būtų kaitinamas tiesiai ant jų. 

 Nenaudokite porcelianinių, keraminių ar kitokių nemetalinių indų. 

 Nenaudokite prietaiso, ant jo nieko nepadėję. 

 Naudodami prietaisą, iki pat galo išvyniokite jo laidą. Suvyniokite laidą tik tada, kai prietaisas yra visiškai atvėsęs. 

Prietaisą naudojant pirmą kartą 

 Nustatę  maksimalią  temperatūrą,  pakaitinkite  kaitlentę  maždaug  5  minutes,  padėję  ant  jos  indą  su  vandeniu.  Taip 

pašalinsite nepageidaujamus kvapus ir dūmus. 

 Nepamirškite gerai vėdinti patalpų. 

 5 minutėms praėjus, leiskite kaitlentei atvėsti ir nuvalykite ją drėgnu, gerai išgręžtu skudurėliu. 

Prietaisą naudojant vėliau 

 Įstatykite prietaiso kištuką (6) į rozetę. 

 Padėkite ant kaitvietės (1) indą, kurio dugnas yra visiškai lygus [B pav.], o skersmuo – ne mažesnis nei pačios kaitvietės [C 

pav.]. 

 ON/OFF mygtuku (7) nustatykite I padėtį. 

 Temperatūros valdikliu (3) nustatykite pageidaujamą temperatūrą (nuo 1 iki 8). Įsižiebs temperatūros kontrolės lemputė 

(4) [D pav.]. 

 Pasiekus nustatytą temperatūrą, temperatūros kontrolės lemputė (4) užges. 

 Baigę ruošti maistą, temperatūros valdikliu (3) išjunkite kaitinimą – nustatykite • padėtį. 

 ON/OFF (5) mygtuku nustatykite 0 padėtį. 

 Ištraukite prietaiso kištuką (6) iš rozetės. 

 

Naudingi patarimai 
 Kaitlentė su kaitvietėmis iš ketaus ilgai išlaiko šilumą. Jeigu paliksite ant kaitvietės puodą su maistu, maistas bus ir toliau 

lėtai verdamas. 

 Nepalikite ant kaitviečių susikaupusių maisto ir skysčių likučių ilgai nenuvalytų. Dėl oksidacijos ant kaitlentės gali atsirasti 

dėmių. 

 Išorinių paviršių (2) spalvos pasikeitimas nereiškia, kad prietaisas sugedo. Ilgai kaitinamas plienas dažnai pakeičia spalvą. 

 

Valymas ir priežiūra 

 Dėmesio! Nemerkite prietaiso, jo laido ir kištuko į vandenį. 

 Ištraukite prietaiso kištuką (6) iš rozetės. 

 ON/OFF mygtuku (7) nustatykite 0 padėtį. 

 Palaukite, kol prietaisas visiškai atvės. 

 Valykite išorinius plieninius paviršius (2) drėgnu, gerai išgręžtu skudurėliu. Nepamirškite gerai jų nusausinti. 

 

Išmetimas 

Pakuotė pagaminta iš perdirbamų medžiagų. Ją išmeskite laikydamiesi galiojančių atliekų tvarkymo standartų. 
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     Nebetinkamas  naudoti  prietaisas  turi  būti  išmetamas  laikantis  Europos  standarto  2002/96/EC.  Tai  reiškia,  kad  prietaisą 

sudarančios medžiagos turėtų būti perdirbamos, taip sumažinant aplinkai daromą žalą. Išsamesnės informacijos kreipkitės į vietinę 

atliekų tvarkymo įmonę ar prekybos agentą. 

 

Techninis aptarnavimas ir garantija 
Norėdami įsigyti atsarginių dalių ar remontuoti prietaisą, susisiekite su IMETEC įgaliotu techninės priežiūros ir klientų aptarnavimo 

centru. Daugiau informacijos rasite apsilankę žemiau nurodytame tinklalapyje. 

Prietaisui suteikiama gamintojo garantija. Daugiau informacijos – pridedamame garantiniame lapelyje. 

Jei prietaiso naudojimo ir priežiūros taisyklių, nurodytų šiame pirkėjo vadove, nepaisoma, gamintojo garantija negalioja. 

 

 

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras 

Raudondvario pl.162, Kaunas 

tel.: (8‐37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090 

Daugiau informacijos: 

www.krinona.lt 


