RADIOVADĀMA INDUKCIJAS PLĪTS
EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA

Modelis Z-993R

Ekspluatācijas instrukcija
Pateicamies par Zepter radiovadāmās indukcijas plīts
iegādi. Lūdzu, pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo instrukciju.
Saglabājiet to turpmākai lietošanai.
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NORĀDĪJUMI DROŠĪBAI
Lietojot elektriskās iekārtas, vienmēr jāievēro piesardzība drošības apsvērumu dēļ.		
1. Šī ekspluatācijas instrukcija ir iekļauta iekārtas komplektā. Rūpīgi iepazīstieties ar visiem tajā
sniegtajiem norādījumiem un brīdinājumiem. Tie satur nozīmīgu informāciju par iekārtas
ekspluatāciju un apkopi. Saglabājiet to vēlākai lietošanai.
2. Ja jums nav saprotama kāda informācijas daļa, nesāciet iekārtas lietošanu un vērsieties pēc
konsultācijām pie kvalificēta Zepter personāla.
3. Pēc izsaiņošanas pārbaudiet, vai iekārta nav bojāta, aplūkojiet stikla virsmu un strāvas vadu.
4. Nepieskarieties karstai virsmai.
5. Lai nepieļautu ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienu vai bojājumus, neiemērciet iekārtu,
tās strāvas vadu vai kontaktu ūdenī vai cita veida šķidrumā.
6. Zepter radiovadāmās indukcijas plīts nominālajai jaudai ir jāatbilst vietējās eletrības sistēmas
nominālajai jaudai.
7. Zepter radiovadāmai indukcijas plītij ir jābūt pieslēgtai iezemētā kontaktrozetē.
8. Ierīce paredzēta lietošanai pieaugušo klātbūtnē bērniem vecumā no 8 gadiem un cilvēkiem
ar ierobežotām fiziskām vai garīgām iespējām un/vai bez nepieciešamās pieredzes
un iemaņām, ja sniegtas atbilstošas instrukcijas par iekārtas drošu izmantošanu, kā arī
lietotājs pilnībā saprot ar ierīces lietošanu saistītos riskus.
9. Gadījumā, ja iekārtu izmanto bērni vai tā tiek lietota bērnu klātbūtnē, nepieciešama rūpīga
uzraudzība.
10. Iekārta nav paredzēta rotaļām – neļaujiet bērniem rotaļāties ar to.
11. Sargājiet iekārtu un tās vadu no bērniem līdz 8 gadu vecumam.
12. Bērni līdz 8 gadu vecumam nevar veikt ierīces tīrīšanu un apkopi; ar to var nodarboties bērni
no 8 gadu vecuma pieaugušo uzraudzībā.
13. Atvienojiet iekārtu no elektrības tīkla, ja tā netiek lietota, kā arī pirms tīrīšanas.
14. Pēc ēdiena gatavošanas nepieskarieties indukcijas virsmai, jo tā var būt karsta.
15. Ļaujiet indukcijas virsmai atdzist, pirms novietot kaut ko uz indukcijas plīts.
16. Nelietojiet ierīci, ja ir bojāts tās elektrības vads vai kontakts, ja konstatēta tās atteice vai
bojājums.
Nododiet iekārtu Zepter servisa centrā pārbaudes, remonta vai regulēšanas veikšanai.
17. Uzturiet Zepter radiovadāmo indukcijas plīti tīru, nepieļaujiet netīrumu vai ēdienu atlieku
iekļūšanu iekārtā, jo tas var kļūt par bojājuma cēloni.
18. Esiet piesardzīgi, pārvietojot traukus ar karstu eļļu vai citiem karstiem šķidrumiem.
19. Zepter radiovadāmā indukcijas plīts ir jānovieto uz horizontālas un stabilas virsmas vismaz 10
cm attālumā no sienām un citiem objektiem.
20. Adapteru, sadalītāju un/vai pagarinātāju lietošana nav ieteicama. Ja nākas tos lietot,
izmantojiet tikai standarta vai daudzfunkcionālos adapterus un pagarinātājus, kas atbilst
vispārējiem drošības standartiem.
21. Pirms iekārtas atslēgšanas no elektrības tīkla atslēdziet visas iekārtas funkcijas.
22. Lietojiet iekārtu tikai norādītajiem mērķiem.
23. Iekārtas ekspluatācijas noslēgumā iesakām nogriezt tās elekrības vadu, pirms tam atslēdzot
to no elektrības tīkla. Iekārtas utilizācija kopā ar sadzīves atkritumiem nav ieteicama.
Nododiet to kompānijai, kas pieņem šāda veida iekārtas, tādējādi tā tiks pareizi utilizēta
vai pārstrādāta.
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VADĪBAS PANELIS

Ieslēgšana/
izslēgšana

Jaudas
palielināšana

Bērnu
aizsardzība

Karsta virsma

Temperatūra

Taimeris

Daudzfunkcionālais
displejs
(Jauda/
temperatūra/laiks)

ĀTRAIS STARTS
1. Kad Zepter radiovadāmā indukcijas plīts ir ieslēgta elektrotīklā, tiek atskaņots skaņas
signāls un gaismas indikators nomirgo vienu reizi. Multifunkcionālais ekrāns vienu
sekundi rāda ‘88 : 88’, kam seko mirgojošs uzraksts “- - - -”. Jaudas gaismas indikators
mirgo, lai norādītu, ka Zepter radiovadāmā indukcijas plīts ir izslēgta.
2. Pirmo reizi nospiežot taustiņu ON/OFF:
		a) ierīce atrodas dīkstāves režīmā, ja nav nospiests neviens cits taustiņš. Gatavošanas
process netiks uzsākts, pat ja uz Zepter radiovadāmās indukcijas plīts virsmas ir novietots
virtuves trauks.
		b) ierīce ir aktīvā režīmā, ja 1 minūtes laikā tiek nospiests taustiņš POWER BOOST (jaudas
palielināšana) vai TEMPERATURE (temperatūra). Indukcijas plīts automātiski pārbauda,
vai uz tās ir novietots virtuves trauks. Ja virtuves trauka nav uz Zepter radiovadāmās
indukcijas plīts, ierīce signalizē, multifunkcionālajā ekrānā izvadot ziņojumu E1. Zepter
radiovadāmā indukcijas plīts automātiski iziet no jebkuras izvēlētās funkcijas, ja 1
minūtes laikā uz tās nenoliek kādu virtuves trauku. Šajā gadījumā Zepter radiovadāmā
indukcijas plīts pāriet dīkstāves režīmā.
		 Pretējā gadījumā tā ieslēgsies no jauna, ja 1 minūtes laikā uz indukcijas plīts novieto
virtuves trauku.

JAUDAS PALIELINĀŠANA

Nospiediet pogu POWER BOOST, kad iekārta ir akīvajā
režīmā. Funkciju un ieslēgšanas/izslēgšanas indikatori deg,
un daudzfunkcionālais displejs uz 1 sekundi ataino jaudas
līmeni 1400W apmērā. Pieejami 8 jaudas līmeņi: 100W, 300W,
600W, 800W, 1000W, 1400W, 1700W un 2000W. Nospiediet
pogu “+” vai “-”, lai izvēlētos nepieciešamo jaudas līmeni.
Vidēja izmēra katliem ieteicams iestatīt 1000W jaudu,
savukārt lielāka izmēra katliem - 1400W, lai paātrinātu
sakaršanas procesu. Maziem katliņiem vai katliņiem ar nelielu ūdens/produktu daudzumu iespējams izvēlēties 800W
jaudas līmeni.

Ieteicamie iestatījumi:
Zepter
produkta
kods

Produkta
apraksts

Z-2470

Katls

7,0

240

Z-2042

Katls

4,2

200

Z-2030

Kastrolis

3,0

200

Z-2850B

Kastrolis

5,0

280

Z-2430

Kastrolis

3,0

240

Z-2020

Kastrolis

2,0

Tilpums

Ūdens/
produktu
tilpums (l)

Satura tips

Jauda
(W)

Ar ūdeni

4,0

Šķidrums

1400

Ar ūdeni

2,7

Šķidrums

1400

Ar ūdeni

1,7

Šķidrums

1000

Ar ūdeni

1,0

Dārzeņi

1400

Ar ūdeni

0,7

Dārzeņi

1000

200

Ar ūdeni

0,5

Dārzeņi

800

Diametrs Gatavošanas
(mm)
režīms

Z-2850B

Kastrolis

5,0

280

Bez ūdens

-

Gaļa

1000

Z-2430

Kastrolis

3,0

240

Bez ūdens

-

Gaļa

800

Z-2020

Kastrolis

2,0

200

Bez ūdens

-

Gaļa

600

TEMPERATŪRA

Kad iekārta ir aktīvajā režīmā, nospiediet temperatūras
pogu. Funkciju un ieslēgšanas/izslēgšanas indikatori
deg, daudzfunkcionālais režīms ataino temperatūru pēc
noklusējuma – 240°C. Temperatūras līmeņi ir 60°C, 90°C,
120°C, 140°C, 160°C, 180°C, 200°C un 240°C. Tos iespējams
mainīt, nospiežot pogu “+” un “-”. Zepter radiovadāmā indukcijas plīts pārtrauc darbu, kad temperatūras rādītājs
sasniedz temperatūras saglabāšanas rādītāju. Kad
temperatūra nokrītas līdz sakarsēšanas temperatūrai, Zepter
radiovadāmā indukcijas plīts atsāk darbu. Kad temperatūra
sasniedz augstāko punktu, poga “+” atslēdzas. Temperatūras
samazināšanai nospiediet pogu “–”. Kad temperatūra sasniedz zemāko punktu, poga “-” atslēdzas.

BĒRNU AIZSARDZĪBA

Lai ieslēgtu bērnu aizsardzības funkciju, nospiediet un 2
sekundes pieturiet nospiestu pogu Child Lock. Iedegsies
bērnu aizsardzības funkcijas indikators. Pārējās pogas uz nospiedienu nereaģēs (izņemot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu),
ja vien jūs neatslēgsiet funkciju, piespiežot Child Lock pogu uz
2 sekundēm (bērnu aizsardzības funkcijas indikators nodzisīs).
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TAIMERIS

Kad nospiesta TIMER poga, mirgo taimera indikators,
aicinot lietotāju iestatīt taimeri. Pēc noklusējuma taimera
iestatījums ir 00:00. Laikā, kad mirgo stundu rādītājs,
nospiediet pogas “+” vai “–”, lai izvēlētos 0 vai 1 stundas
iestatījumu. Vēlreiz nospiediet pogu TIMER. Sāk mirgot
minūšu rādītājs, bet stundu rādītājs vairs nemirgo. Ar “+”
vai “–” pogu palīdzību samaziniet vai palieliniet taimera
iestatījumu (solis – 1 minūte). Ja poga “+” vai “–” tiek
turēta nospiesta ilgāk nekā 2 sekundes, laika iestatījums
samazinās un palielinās ātrāk. Ja 5 sekunžu laikā netiek
nospiesta ne “+” vai “–”, ne arī TIMER poga, laika iestatījums
tiek pabeigts. Taimera indikators deg, daudzfunkcionālais
displejs rāda atlikušo laiku (maksimālais iestatījums ir 1
stunda 59 minūtes). Kad iestatītais laiks ir pagājis, atskan
vairāki skaņas signāli, mirgo atbilstošais indikators, un
ventilators vēl turpina zināmu laiku strādāt. Indikators
mirgo, līdz iekārta tiek atslēgta.
a. Ja Zepter radiovadāmai indukcijas plītij strādājot
taimera režīmā tiek ieslēgta cita funkcija, iepriekš
iestatītais laiks tiek atcelts (indikators izslēdzas).
Indukcijas plīts ieslēdz izraudzītās funkcijas parametrus
pēc noklusējuma.
b. Kad iestatītais laiks ir pagājis, nospiediet jaudas
pastiprināšanas vai temperatūras pogu, lai
daudzfunkcionālajā displejā atainotos iestatītā
jauda vai temperatūra.
Iestatīto jaudu vai temperatūru iespējams mainīt, 5
sekunžu laikā nospiežot “+” vai “–” pogas.
Daudzfunkcionālajā displejā atkal parādās iestatītais
laiks, ja 5 sekunžu laikā nav nospiesta neviena poga
vai 5 sekunžu laikā tiek nospiesta taimera poga.

BRĪDINĀJUMS PAR SAKARSĒTU VIRSMU

Gadījumā, ja virsmas temperatūra pārsniedz 60˚C,
iedegas indikators PLATE HOT. Nospiediet ieslēgšanas/
izslēgšanas pogu, lai izslēgtu Zepter radiovadāmo
indukcijas plīti pēc gatavošanas procesa beigām.
Ļaujiet ventilatoram strādāt vismaz dažas minūtes,
pirms atvienojat plīti no elektrības tīkla.
PIEZĪMES:
Temperatūras
uzturēšanas
apstākļos
iespējamas
atšķirības starp nominālo un reālo temperatūru, ņemot
vērā atšķirīgas virtuves trauku formas un materiālus.
Zepter radiovadāmā indukcijas plīts ir piemērota dažādu
tipu traukiem. Virtuves traukiem raksturīga atšķirīga
sakaršanas efektivitāte.

TĀLVADĪBA
Ja vēlaties kopā ar Zepter radiovadāmo indukcijas plīti lietot Zepter radiovadāmo
digitālo termokontroli, starp šīm iekārtām vispirms ir jāizveido saslēgums.

ZEPTER RADIOVADĀMĀS INDUKCIJAS PLĪTS UN ZEPTER RADIOVADĀMĀS
DIGITĀLĀS TERMOKONTROLES SĀKOTNĒJAIS SASLĒGUMS
Pēc Zepter radiovadāmās digitālās termokontroles iegādes un ar katru papildu
iekārtu jāveic sekojošas darbības:
• Pieslēdziet Zepter radiovadāmo indukcijas plīti kontaktrozetē.
• 1 minūtes laikā ieslēdziet Zepter radiovadāmo digitālo
termokontroli, nospiežot pogu
uz 1,5 sekundi, pēc tam
piespiediet un turiet nospiestu pogu
līdz dzeltenais LED
indikators sāk lēnām mirgot un Zepter radiovadāmā
indukcijas plīts raida skaņas signālu par to, ka ierīces ir
saslēgtas.
• Zepter radiovadāmai indukcijas plītij ir jāraida saslēguma
signāls (pīkstiens).
• Ja Z LED indikators pārstāj mirgot, bet Zepter radiovadāmās indukcijas plīts
signāls neatskan, saslēgums nav izveidots. Nospiediet un pieturiet pogu
lai
pamēģinātu atkārtot ierīču saslēgšanu.
		 Kad ierīces ir saslēgtas, Zepter radiovadāmā indukcijas plīts saglabās atmiņā šo
saslēgumu un atpazīs tikai to Zepter radiovadāmo digitālo termokontroli, ar ko
tā ir saslēgta.

TURPMĀKA SASLĒGŠANA

Ieslēdziet Zepter radiovadāmo digitālo termokontroli, nospiediet un pieturiet pogu
, līdz
Z LED indikators sāk lēnām mirgot, un Zepter radiovadāmā indukcijas
plīts atskaņo skaņas signālu.Ja skaņas signāls, kas apstiprina saslēgumu, neatskan,
procedūra ir jāatkārto.Iepazīstieties ar informāciju nodaļā JAUDAS PASTIPRINĀŠANA,
lai iestatītu Zepter radiovadāmās indukcijas plīts jaudu. Pēc Zepter radiovadāmās
indukcijas plīts jaudas iestatīšanas jūs varat norādīt vēlamos ēdiena gatavošanas
parametrus saskaņā ar norādījumiem Zepter radiovadāmās digitālās termokontroles
instrukcijā. Ja iestatīts gan gatavošanas laiks, gan temperatūra, laika atskaite sākies
tikai pēc tam, kad sasniegta iestatītā gatavošanas temperatūra. Ja temperatūra nav
iestatīta, laika atskaite sāksies nekavējoties. Tiklīdz iestatītais laiks būs pagājis, Zepter
radiovadāmā digitālā termokontrole pārslēgs Zepter radiovadāmo indukcijas plīti
dīkstāves režīmā. Pēc 20 minūtēm Zepter radiovadāmā indukcijas plīts automātiski
izslēgsies.
PIEZĪMES:
• Ja pusstundas laikā pēc ierīču saslēgšanas nav sākts gatavošanas process,
Zepter radiovadāmā indukcijas plīts patstāvīgi atslēgsies no Zepter radiovadāmās
digitālās termokontroles un izslēgsies.
• Ja gatavošanas procesā Zepter radiovadāmā digitālā termokontrole tiek
izslēgta, tā pārtrauks saslēgumu ar Zepter radiovadāmo indukcijas plīti.
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SASLĒGUMA PĀRTRAUKŠANA

Zepter radiovadāmā indukcijas plīts, kas saslēgta ar Zepter radiovadāmo digitālo
termokontroli, var pārtraukt saslēgumu sekojošu iemeslu dēļ:
1.
Zepter radiovadāmā indukcijas plīts saņem pieprasījumu par saslēguma
atvienošanu no Zepter radiovadāmās digitālās termokontroles, ar ko tā ir saslēgta.
Tā notiek, ja Zepter radiovadāmā digitālā termokontrole tiek izslēgta.
30 minūšu laikā pēc gatavošanas procesa beigām nenotiek nekāda
2.
mijiedrbība starp Zepter radiovadāmo indukcijas plīti un Zepter radiovadāmo
digitālo termokontroli.
3.
Ēdiena gatavošanas laikā Zepter radiovadāmā indukcijas plīts 40 sekunžu
laikā nesaņem nekādus signālus no Zepter radiovadāmās digitālās termokontroles.
Ja saslēgums ir pārtraukts, Zepter radiovadāmā indukcijas plīts raida skaņas signālu,
kas norāda uz atslēgšanos, pārtrauc gatavošanas procesu un izslēdzas.
PIEZĪMES:
• Ja Zepter radiovadāmā indukcijas plīts tiek atvienota no elektrības tīkla,
saslēgums pazūd.

ATKĀRTOTS SASLĒGUMS

Ja Zepter radiovadāmā indukcijas plīts, kas ir saslēgta ar kādu Zepter
radiovadāmo digitālo termokontroli, saņem saslēguma pieprasījumu no
citas Zepter radiovadāmās digitālās termokontroles ierīces 30 minūšu laikā
pēc ēdiena gatavošanas procesa beigām, Zepter radiovadāmā indukcijas
plīts raida skaņas signālu, kas apstiprina saslēgumu.
VISPĀRĒJAS PIEZĪMES:
• Zepter radiovadāmā digitālā termokontrole vienmēr pieprasa sākotnējo
saslēgumu, ja tiek novietota uz citas Zepter radiovadāmas indukcijas plīts.
• Kad Zepter radiovadāmā indukcijas plīts ir saslēgta ar Zepter radiovadāmo
digitālo termokontroli, to iespējams kontrolēt tikai ar termokontroles palīdzību.
Manuālas operācijas ar plīti ir iespējamas tikai pēc saslēguma pārtraukšanas.

BRĪDINĀJUMS
Ievērojiet sekojošos brīdinājumus, lai novērstu atteices, kas var kļūt par nelaimes
gadījuma cēloni:
• NELIETOJIET Zepter radiovadāmo indukcijas plīti augsta mitruma apstākļos vai
līdzās karstuma avotiem.
• NEPĀRKARSĒJIET tukšus virtuves traukus.
• NELIECIET nažus, dakšiņas, karotes, trauku vākus vai alumīnija foliju uz Zepter
radiovadāmās indukcijas virsmas.
• NENOVIETOJIET papīru, audumu vai alumīnija foliju starp trauku un Zepter
radiovadāmo indukcijas virsmu.
• NELIETOJIET Zepter radiovadāmo indukcijas plīti uz paklāja vai galdauta, kas var
aizsegt ventilācijas atveres un kļūt par karstuma uzkrāšanās iemeslu.
• PASARGĀJIET Zepter radiovadāmo indukcijas plīti no triecieniem. Ja virsma
ir saplaisājusi, izslēdziet iekārtu, lai izvairītos no elektriskā trieciena riska un
nekavējoties sazinieties ar Zepter servisa centru.
• NECENTIETIES uzsildīt ēdienu slēgtos traukos, piemēram, burkās, jo ir iespējams
sprādziens.
• NEPĀRVIETOJIET Zepter radiovadāmo indukcijas plīti, kad uz tās ir kāds trauks vai
tā ir pieslēgta pie tīkla.
• NENOMETIET iekārtu.
• NEIEMĒRCIET iekārtu ūdenī, nemazgājiet to tekošā ūdenī.
• NELIETOJIET to ārpus telpām.
• NEĻAUJIET elektrības vadam nokarāties pār galda vai letes stūri, skart karstas
virsmas.
• NENOVIETOJIET uz karsta gāzes degļa, elektriskā sildriņķa vai līdzās tiem, kā arī
cepeškrāsnī.
• NEBOJĀJIET elektrības vadu, necentieties remontēt to, ja tas ir bojāts.
• Nebojājiet elektrības vadu, sargājiet to no augstas temperatūras iedarbības,
centieties to lieki nelocīt un nevilkt. Nenovietojiet uz tā smagus priekšmetus.
Bojāta strāvas vada lietošana var kļūt par elektriskā trieciena, īssavienojuma vai
ugunsgrēka cēloni.
• Sazinieties ar tuvāko Zepter servisa centru elektriskā vada vai kontakta remonta,
kā arī citu bojājumu gadījumā.
• Kontaktdakšai ir jābūt ideāli piemērotai kontaktrozetei. Daļēji pieslēgti kontakti
var kļūt par elektriskā trieciena cēloni.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Modeļa Nr.

Z-993R

Strāvas padeve

AC 220V-240V~50Hz

Nominālā ieejas jauda

2000 W

Temperatūras diapazons

60°C ~240°C
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TĪRĪŠANA
Pēc tam, kad iekārta ir atvienota no tīkla un atdzisusi, veiciet sekojošas darbības.

INDUKCIJAS VIRSMA UN
VADĪBAS PANELIS

VENTILATORS UN
VENTILĀCIJAS ATVERES

Noslaukiet netīrumus
ar mitru lupatu.
Nepieciešamības gadījumā
izmantojiet trauku
mazgāšanai paredzētu
līdzekli un noslaukiet ar
mīkstu lupatu.

Notīriet ar kokvilnas
vates nūjiņu. Ja atverēs ir
sakrājušies tauki, izmantojiet trauku mazgāšanai
paredzētu līdzekli un noslaukiet ar mīkstu lupatu

PIEMĒROTI VIRTUVES TRAUKI
• Zepter Masterpiece virtuves trauki

NEPIEMĒROTI VIRTUVES TRAUKI
• Stikla, keramikas, māla, alumīnija trauki bez speciālas pamatnes, ar vara
pamatni un noteiktas nemagnētiskās nerūsējošā tērauda pannas.
• Virtuves trauki, kuru diametrs ir mazāks nekā 12 cm vai lielāks nekā 26 cm.

BRĪDINĀJUMA ZIŅOJUMI UN AIZSARDZĪBAS SISTĒMA
Bojājumu gadījumā deg tikai atbilstošais indikators.
Aizsardzība gadījumā, ja uz plīts nav
nekādu trauku vai tiek izmantoti
nepiemēroti trauki.

Kad lietotājs noņem virtuves traukus vai gatavošanas
laikā izmanto nepiemērotus traukus, indukcijas
plīts raidīs skaņas signālu un nekavējoties izslēgsies.
Daudzfunkcionālajā displejā atainosies ziņojums E1.

Gadījumā, ja bipolārā tranzistorā ar izolētu aizvaru
Bipolarā tranzistora ar izolētu aizvaru
(temperatūra plīts iekšienē) aizsardzība tiek sasniegta pārmērīga temperatūra un tā
temperatūras sensors pārrauj elektrisko ķēdi, indukcijas
pret pārkaršanu
sildriņķis automātiski pārtrauc strāvas padevi. Atskan
brīdinājuma signāls un daudzfunkcionālajā displejā
atainojas ziņojums E2. Trauksmes signāls skanēs līdz
brīdim, kad tas tiks atslēgts manuāli.
Ja spriegums sastāda ≥ 260V, indukcijas plīts pārtrauc
Aizsardzība pret augstspriegumu
strāvas padevi. Skaņas signāls netiek raidīts, un
daudzfunkcionālajā displejā atainojas ziņojums E3.

Aizsardzība pret zemu spriegumu

Ja spriegums sastāda ≥ 175V, indukcijas plīts pārtrauc
strāvas padevi. Skaņas signāls netiek raidīts, un
daudzfunkcionālajā displejā atainojas ziņojums E4.

Sensora aizsardzība

Ja sensora kontūrs ir atvērts, daudzfunkcionālajā
displejā atainojas ziņojums E5. Īssavienojuma
gadījumā daudzfunkcionālajā displejā atainojas
ziņojums E6.

Aizsardzība pret pārkaršanu

Gadījumā, ja jebkādos darba apstākļos temperatūra
tvertnes dibenā ir pārāk augsta, indukcijas plīts
pārtrauc strāvas padevi. Skaņas signāls netiek raidīts,
un daudzfunkcionālajā displejā atainojas ziņojums
E6.

Divu stundu dīkstāves aizsardzība (attiecas tikai uz jaudas pastiprināšanas
un temperatūras funkciju)

Ja plīts divu stundu laikā nesaņem nekādus
norādījumus,
Zepter
radiovadāmā
indukcijas
plīts automātiski izslēgsies, lai novērstu nelaimes
gadījumus.

Aizsardzība pret maza apmēra tvertnes Normāla darba sprieguma apstākļos (175V-260V)
strāva netiek padota, ja uz sildriņķa ir novietota
izmantošanu
apaļa tērauda plāksne, kuras diametrs nepārsniedz 8
cm. Strāva netiek padota arī gadījumā, ja uz sildriņķa
ir novietota apaļa tērauda plāksne 12 cm diametrā
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TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA
PROBLĒMA

RISINĀJUMS

Būdama pieslēgta pie elektrības
tīkla, Zepter radiovadāmā
indukcijas plīts neraida skaņas
signālu un jaudas indikators neiedegas.

• Pārbaudiet, vai iekārta ir pareizi pieslēgta
pie tīkla.
• Virtuves traukam ir jāatrodas indukcijas
virsmas centrā.
• Pārbaudiet, vai elektrības tīkla kontaktrozete funkcionē normāli.

Pastāvīgi skan brīdinājuma
signāls un pēc 15 sekundēm plīts
pārtrauc darbu.

• Pārbaudiet, vai trauks ir piemērots
gatavošanai uz indukcijas plīts.
• Pārbaudiet, vai trauks atrodas keramiskās
plāksnes centrā.
• Virtuves trauka diametram ir jāpārsniedz
8 cm.

Darbības laikā pēkšņi tiek
pārtraukta siltuma padeve

• Iespējams, ka apkārtējā gaisa
temperatūra ir pārāk augsta.
• Iespējams ir bloķētas ventilācijas atveres.
• Kad sasniegta iestatītā temperatūra,
iekārta pārslēdzas siltuma uzturēšanas
režīmā.
• Iespējams, darbojas aizsardzība, uzgaidiet
10 minūtes un pamēģiniet vēlreiz.

Darbības laikā nav iespējams
regulēt temperatūru.

• Virtuves trauka pamatnei ir jābūt līdzenai
un tās centrā nedrīkst būt ieliekumu.

NECENTIETIES saviem spēkiem labot bojātu iekārtu. Nogādājiet to Zepter servisa centrā.

INFORMĀCIJA PAR UTILIZĀCIJU
INFORMĀCIJA LIETOTĀJIEM
Saskaņā ar ES direktīvām 2002/95/EK, 2002/96/EK un 2003/108/EK par bīstamu vielu lietošanu
elektriskajās un elektroniskajās iekārtās, kā arī to utilizāciju, uz iekārtas redzamais pārsvītrotas
atkritumu tvertnes simbols liecina par to, ka ekspluatācijas laika beigās produkta utilizācija ir
jāveic atsevišķi no pārējiem atkritumiem.
Neizmetiet elektriskās iekārtas kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem, izmantojiet atkritumu
šķirošanas iespējas.
Produkti, kuru lietderīgās ekspluatācijas laiks ir beidzies, ir jānodod atkritumu utilizācijas centros, kas
specializējas elektrisko un elektronisko iekārtu utilizācijā, vai jānodod pārdevējam, iegādājoties
jaunu līdzīgu iekārtu.
Šādu iekārtu ekoloģiski nekaitīga pārstāde un utilizācija ļauj novērst iespējamo negatīvo ietekmi
uz apkārtējo vidi un cilvēka veselību, kas pretējā gadījumā varētu ciest nepareizas atkritumu
utilizācijas rezultātā, kā arī optimizē pārstrādi un aparātu elementu atkārtotu lietošanu.

ZEPTER EKSKLUZĪVIE IZPLATĪTĀJI

ZEPTER ALBANIA, Tirana

ARMENIA, Moosmann Pharmaceuticals LLC
CYPRUS, Life’s Quality Ltd
GEORGIA, Moosmann Pharmaceuticals LLC
HONG KONG, Wessen
INDONESIA, P.T. Tri Srikandi Jayya Ind.
IRAQ, United Pharma International
ISRAEL, A.L.N. Israel
JAPAN, Aglex Inc.
MEXICO, THI of Switzerland SA DE CV
SAUDI ARABIA, United Pharma International
SOUTH KOREA, Angel Korea Ltd.
TAJIKISTAN, Moosmann Pharmaceuticals LLC
UAE, Amerat AL-Sham Trading
UZBEKISTAN, Moosmann Pharmaceuticals LLC

ZEPTER AUSTRALIA, Sydney
ZEPTER AUSTRIA, Vienna
ZEPTER AZERBAIJAN, Baku
ZEPTER BELARUS, Minsk
ZEPTER BOSNIA AND HERZEGOVINA,
Sarajevo, Banja Luka
ZEPTER BRAZIL, São Paulo
ZEPTER BULGARIA, Sofia
ZEPTER CANADA, Toronto
ZEPTER CROATIA, Zagreb
ZEPTER CZECH REP., Prague

ZEPTER NEATKARĪGIE IZPLATĪTĀJI

ZEPTER EGYPT, Cairo
ZEPTER ESTONIA, Tallinn
ZEPTER FRANCE, Paris
ZEPTER GERMANY,
Mönchengladbach
ZEPTER HUNGARY, Budapest
ZEPTER INDIA, Bangalore
ZEPTER ITALY, Milan
ZEPTER JORDAN, Amman
ZEPTER KAZAKHSTAN, Almaty
ZEPTER LATVIA, Riga
ZEPTER LITHUANIA, Vilnius
ZEPTER MACEDONIA, Skopje
ZEPTER MOLDOVA, Chisinau
ZEPTER MONTENEGRO, Podgorica
ZEPTER NEW ZEALAND, Auckland
ZEPTER POLAND, Warsaw
ZEPTER PRINCIPALITY OF MONACO,
Monte Carlo
ZEPTER ROMANIA, Bucharest
ZEPTER RUSSIA, Moscow
ZEPTER SERBIA, Belgrade
ZEPTER SLOVAKIA, Bratislava
ZEPTER SLOVENIA, Slovenj Gradec
ZEPTER SOUTH KOREA, Seoul
ZEPTER SPAIN, Madrid
ZEPTER SWITZERLAND, Wollerau
ZEPTER UNITED KINGDOM, London
ZEPTER UKRAINE, Kiev
ZEPTER USA, North Bergen

ANGOLA, Nebojsa CC
ARMENIA, Travelon Ltd., ArKaEd LLC, Praha Ltd.
BELGIUM, Haromed BVBA, Trendy Cook
DENMARK, Govinda Consult APS
FINLAND, Iiri Heinilä KY
GEORGIA, King Style
GERMANY, Sefeld MZV Deutschland GmbH,
Mack GmbH, Miletic Mladen
GREECE, Life’s Quality Ltd
HOLLAND, Trendy Cook, Haromed BVBA
HONG KONG, Gold Beauty Ltd., Solutions Health Care,
Colourmix Cosmetics Co. Ltd.
KOSOVO, Home Style
KUWAIT, Royal Beauty Group Co. W.L.L.
LEBANON, Maalouf Bros Trading Co. SAL
LUXEMBOURG, Bijelic Mustafa, Lomoschitz Tibor
MACAU, Wessen
MALAYSIA, Sun Health Care (M) Sdn Bhd
MONGOLIA, Zofir Co. Ltd., Namir LLC
NAMIBIA, Nebojsa CC
NORWAY, Malkord AS
PHILIPPINES, BCP Dermatological Corp.
PORTUGAL, Lar Puro Lda
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, Glorious Union Medtech
Corporation (GUMT)
SINGAPORE, Zen’Yu Pacific Pte Ltd.
SOUTH AFRICA, Nebojsa CC
SOUTH KOREA, Woongjin ThinkBig Co. Ltd.
SWEDEN, Interscandicom, Galo Medical AB
SWITZERLAND, Z-Elite GmbH, Life Resonance AG, Bamix SA,
Physiotherapie 011, PWS International AG, Multi Nationaler
Vertrieb GMBH
SYRIA, Lady World Trading Co.
TAIWAN, Glorious Union Medtech Corporation (GUMT)
TURKEY, Zepter Koleksiyonlari Paz. Org. Dan.ve Dis Tic. Lted.
Sti.
UZBEKISTAN, Comfort Ltd. JV
ZIMBABWE, Nebojsa CC

www.zepter.lv
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