Naudojimo ir montavimo instrukcija
Stiklo keramikos kaitlentė

Būtinai perskaitykite šią naudojimo ir montavimo instrukciją prieš
statydami, instaliuodami ir naudodami prietaisą.
Tokiu būdu apsisaugosite patys ir nesugadinsite prietaiso.
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Saugos nurodymai ir įspėjimai
Ši kaitlentė atitinka nustatytus saugos reikalavimus. Netinkamai
naudojant, kyla pavojus susižaloti ir patirti materialinę žalą.
Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo ir montavimo instrukciją. Joje pateikta svarbi informacija apie prietaiso
montavimą, saugą, naudojimą bei techninę priežiūrą. Taip apsisaugosite patys ir apsaugosite prietaisą nuo pažeidimų.
"Miele" neatsako už žalą, atsiradusią dėl šių nurodymų nepaisymo.
Naudojimo ir montavimo instrukciją išsaugokite ir perduokite kitam
galimam savininkui.
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Saugos nurodymai ir įspėjimai
Tinkamas naudojimas
 Ši kaitlentė skirta naudoti buityje ir panašioje aplinkoje.
 Ši kaitlentė neskirta naudoti lauke.
 Kaitlentę naudokite tik buityje patiekalams ruošti ir šildyti. Bet
koks kitoks naudojimas yra draudžiamas.

 Žmonės, kurie dėl nepakankamų fizinių, jutiminių, protinių gebėjimų, nepakankamos patirties arba neišmanymo nesugeba saugiai
valdyti kaitlentės, ja gali naudotis tik prižiūrimi arba instruktuojami atsakingo asmens. Šie žmonės kaitlentę naudoti neprižiūrimi gali tik
tuomet, kai jiems paaiškinama, kaip tai daryti saugiai. Jie turi gebėti
atpažinti ir suprasti galimus netinkamo naudojimo pavojus.
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Saugos nurodymai ir įspėjimai
Vaikai namų ūkyje
 Jaunesni nei aštuonerių metų vaikai naudotis kaitlente gali tik nuolat prižiūrimi.

 Vyresni nei aštuonerių metų vaikai kaitlente be priežiūros gali naudotis tik jei apie prietaisą jiems paaiškinta tiek, kad galėtų saugiai jį
valdyti. Vaikai turi gebėti atpažinti ir suprasti galimus netinkamo naudojimo pavojus.

 Vaikai neprižiūrimi negali valyti kaitlentės.
 Prižiūrėkite vaikus, kai jie yra netoli kaitlentės. Jiems niekada neleiskite žaisti su kaitlente.

 Naudojama kaitlentė įkaista ir išjungus dar kurį laiką lieka karšta.
Neleiskite vaikams būti arti kaitlentės, kol ji neatvės tiek, kad nebekiltų pavojus nudegti.

 Pavojus nudegti!
Nelaikykite vaikams įdomių daiktų lentynose virš ir už kaitlentės. Antraip vaikai gali bandyti lipti ant prietaiso.

 Pavojus nudegti ir nusiplikyti!
Puodų ir keptuvių rankenas virš stalviršio pasukite taip, kad vaikai
negalėtų jų patraukti ir nusideginti.

 Pavojus uždusti! Vaikai žaisdami gali įsivynioti į pakavimo medžiagą (pavyzdžiui, plėvelę) arba ją užsimauti ant galvos ir uždusti. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
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Saugos nurodymai ir įspėjimai
Techninė sauga
 Dėl netinkamai atliktų įrengimo ir techninės priežiūros arba remonto darbų gali kilti didelių pavojų naudotojui. Įrengimo ir techninės
priežiūros arba remonto darbus gali atlikti tik "Miele" įgaliotieji specialistai.

 Dėl pažeidimų kaitlentė gali būti nebesaugi. Patikrinkite, ar nėra
matomų pažeidimų. Niekada nenaudokite pažeisto prietaiso.

 Patikimas ir saugus kaitlentės naudojimas užtikrinamas tik tuomet,
jeigu ji buvo prijungta prie bendrojo maitinimo tinklo.

 Kaitlentės saugumas užtikrinamas tik tada, kai ji prijungiama prie
įžeminimo sistemos, kuri įrengta pagal reikalavimus. Tai pagrindinė
saugos sąlyga ir jos laikytis privaloma. Jeigu abejojate, elektros instaliaciją patikėkite patikrinti elektrikui.

 Kaitlentės specifikacijų lentelėje pateikti jungimo duomenys (dažnis, saugikliai) turi atitikti elektros tinklo duomenis, kad prietaisas nesugestų.
Prieš jungdami, duomenis palyginkite. Jeigu abejojate, pasikonsultuokite su elektriku.

 Daugiakištukiniai lizdai arba ilginamieji laidai neužtikrina reikiamos
saugos (gaisro pavojus). Jų nenaudokite kaitlentę jungdami prie elektros tinklo.

 Kaitlentę naudokite tik įmontuotą, kad būtų užtikrinamas saugus
darbas.

 Kaitlentės negalima naudoti nestacionariose vietose (pvz., laivuose).

 Palietus įtampingąsias jungtis ir pakeitus elektrines arba mechanines konstrukcijas, gali kilti pavojus jūsų gyvybei, dėl to gali sutrikti
prietaiso funkcijos.
Jokiu būdu neatidarykite kaitlentės korpuso.
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Saugos nurodymai ir įspėjimai
 Jei kaitlentę remontuos ne "Miele" įgaliotosios techninės priežiūros tarnybos darbuotojas, neteksite teisės į garantiją.

 "Miele" patikina, kad tik originalios atsarginės dalys atitinka saugos reikalavimus. Sugedusias dalis galima keisti tik originaliomis atsarginėmis dalimis.

 Kaitlentė nepritaikyta naudoti su išoriniu laikmačiu arba nuotolinio
valdymo sistema.

 Jei nuo jungiamojo laido pašalinamas kištukas ar prie jungiamojo
laido apskritai nėra kištuko, kaitlentę prie elektros tinklo gali prijungti
tik kvalifikuotas elektrikas.

 Jei yra pažeistas maitinimo laidas, elektrikas jį turi pakeisti specialiu H 05 VV-F (PVC izol.) tipo maitinimo laidu. Žr. skyrių "Elektros
jungtis".

 Prieš įrengiant, atliekant techninę priežiūrą ir remontuojant, reikia
visiškai atjungti kaitlentę nuo elektros tinklo. Norint tai užtikrinti, reikia:
– išjungti elektros instaliacijos saugiklius arba
– visiškai išsukti elektros įsukamuosius elektros saugiklius arba
– iš kištukinio lizdo ištraukti tinklo kištuką (jei yra). Traukti reikia ne
už laido, bet už kištuko.

 Elektros šoko pavojus!
Nenaudokite kaitlentės ir nedelsdami ją išjunkite, jei pastebėsite gedimą arba kad stiklo keramikos plokštė yra įlūžusi, susprogusi ar įtrūkusi. Atjunkite nuo elektros tinklo. Klauskite klientų aptarnavimo skyriaus.

 Jeigu kaitlentė bus montuojama už priekinės baldų dalies (pvz.,
durų), jų niekada neuždarykite, kai naudojate kaitlentę. Už uždarytos
priekinės baldų dalies kaupiasi šiluma ir drėgmė. Taip galite pažeisti
kaitlentę, įmontavimui skirtą spintą ir grindis. Baldų duris uždarykite
tik užgesus liekamosios šilumos indikatoriams.
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Saugos nurodymai ir įspėjimai
Tinkamas naudojimas
 Naudojama kaitlentė įkaista ir išjungus dar kurį laiką lieka karšta.
Kai liekamosios šilumos indikatoriai užgęsta, pavojaus nudegti nebėra.

 Netoli įjungtos kaitlentės esantys daiktai dėl aukštos temperatūros
gali pradėti degti.
Kaitlentės niekada nenaudokite šildyti patalpų.

 Perkaitęs aliejus ir kiti riebalai gali užsidegti. Jeigu gamindami naudojate aliejų ir riebalus, kaitlentės niekada nepalikite be priežiūros.
Aliejaus arba riebalų sukelto gaisro niekada negesinkite vandeniu. Išjunkite kaitlentę.
Liepsną atsargiai užgesinkite pledu arba specialiu gesinimo užklotu.

 Liepsna gali uždegti garų rinktuvo riebalų filtrą. Po garų rinktuvu
ant patiekalų niekada nepilkite ir neuždekite spirito.

 Sušilę purškalai, lengvai užsidegantys skysčiai arba degios medžiagos gali užsidegti. Lengvai užsidegančių daiktų niekada nelaikykite stalčiuose šalia kaitlentės. Įrankių laikymo dėžės turi būti iš nedegių medžiagų.

 Niekada nekaitinkite tuščių indų.
 Verdant arba šildant uždarytas skardines susidaro viršslėgis ir jos
gali sprogti. Nevirkite ir nešildykite skardinių ant kaitlentės.

 Jei kaitlentė uždengta ir netyčia įjungiama arba yra liekamosios šilumos, kyla pavojus, kad ji užsidegs, suskils arba ims lydytis dangčio
medžiaga. Niekada neuždenkite kaitlentės, pvz., dengiamosiomis
plokštėmis, šluostėmis ar apsaugine plėvele.

 Kai kaitlentė veikia, įjungiama netyčia arba tebėra liekamosios šilumos, kyla pavojus, kad įkais ant jos padėti metaliniai daiktai. Kitos
medžiagos gali išsilydyti arba užsidegti. Drėgni puodų dangčiai gali
būti pritraukti. Ant kaitlentės nieko nedėkite. Baigę naudoti, išjunkite
kaitvietes!
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Saugos nurodymai ir įspėjimai
 Karšta kaitlentė gali nudeginti. Atlikdami bet kokius darbus apsaugokite rankas pirštinėmis arba puodkėlėmis. Naudokite tik sausas
pirštines arba puodkėles. Drėgna arba šlapia tekstilė lengviau perduoda šilumą, dėl to galimi garų sukeliami nudegimai.

 Jei netoli kaitlentės naudojate elektrinį prietaisą (pvz., rankinį maišytuvą), saugokite, kad jo elektros laidas nesiliestų prie karštos kaitlentės. Gali būti pažeista elektros laido izoliacija.

 Druska, cukrus ar smėlio grūdeliai, nubyrėję ant kaitlentės, pvz.,
valant daržoves, gali subraižyti, jei ant jų padėsite indą. Apžiūrėkite,
ar stiklo keramikos plokštė ir indo dugnas švarūs, tik tuomet dėkite
maisto ruošimo indą.

 Net nukritus lengviems daiktams (pvz., druskos grūdeliams), stiklo
keramikos plokštė gali įtrūkti arba suskilti. Saugokite, kad ant stiklo
keramikos paviršiaus nenukristų jokių daiktų.

 Jeigu ant karštos kaitlentės patenka ir ištirpsta cukraus, patiekalų,
kurių sudėtyje yra cukraus, plastiko arba aliuminio folijos, vėsdami jie
pažeis stiklo keramikos paviršių. Nedelsdami išjunkite prietaisą ir nugrandykite šias medžiagas stiklo grandikliu. Tai darydami mūvėkite
pirštines. Kaitvietes valykite stiklo keramikai skirtu valikliu, kai tik jos
atauš.

 Jei puode neliks skysčio, jis gali sugadinti stiklo keramikos plokštę. Nepalikite veikiančios kaitlentės be priežiūros!

 Šiurkštus puodų ir keptuvių dugnas gali subraižyti stiklo keramikos
plokštę. Naudokite tik lygaus dugno puodus ir keptuves.

 Jei norite perkelti puodą, pakelkite jį. Tuomet neliks dryžių dėl trinties ir įbrėžimų.

 Plastikiniai indai ir aliuminio folija lydosi aukštoje temperatūroje.
Nenaudokite indų iš plastiko arba aliuminio folijos.

 Maisto ruošimo indai iš aliuminio ar aliuminio dugnu gali palikti
metalo atspalvio dėmių. Dėmes pašalinsite stiklo keramikai ir nerūdijančiajam plienui skirtais valikliais (žr. skyrių "Valymas ir priežiūra").
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Saugos nurodymai ir įspėjimai
 Įsisenėjusius pridegusius nešvarumus gali būti sudėtinga pašalinti.
Nuvalykite juos kuo greičiau, o prieš dėdami maisto ruošimo indą ant
kaitlentės įsitikinkite, kad jo pagrindas yra švarus, sausas, neišteptas
riebalais.

 Įmontavus keletą "Combiset":
Karšti daiktai gali pažeisti tarpinės juostelės sandariklį. Tarpinės juostelės srityje nedėkite jokių karštų puodų ar keptuvių.
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Saugos nurodymai ir įspėjimai
Valymas ir priežiūra
 Valymo garais prietaiso garai gali patekti ant įtampingųjų dalių ir
sukelti trumpąjį jungimą.
Kaitlentės niekada nevalykite valymo garais prietaisu.
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Aplinkos apsauga
Transportavimo pakuočių utilizavimas
Pakuotė apsaugo prietaisą nuo pažeidimų transportuojant. Pakuotei parinktos
aplinkai nekenkiančios ir perdirbti tinkamos medžiagos, todėl ji gali būti perdirbama.
Grąžinant pakuotę, taupomos žaliavos ir
mažinamas susidarančių atliekų kiekis.
Prietaisą pardavęs prekybininkas pakuotę priims atgal.

Senos įrangos utilizavimas
Elektros ir elektroninėje įrangoje yra
daug vertingų medžiagų. Tačiau joje
taip pat yra medžiagų, reikalingų nepriekaištingam įrangos veikimui ir saugumo
užtikrinimui. Patekusios į buitines atliekas arba naudojamos netinkamai, šios
medžiagos gali būti kenksmingos žmonių sveikatai ir aplinkai. Todėl jokiu būdu
senos įrangos nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis.

Pristatykite ją į artimiausią nenaudojamos elektros ir elektroninės įrangos surinkimo skyrių perdirbimui ir utilizavimui
arba grąžinkite pardavėjui arba "Miele".
Prieš pristatydami seną prietaisą į surinkimo skyrių, ištrinkite visus asmeninius
duomenis. Pasirūpinkite, kad sena, išvežti skirta įranga būtų laikoma vaikams
nepasiekiamoje vietoje.

13

Apžvalga
Kaitlentė
"CS 1112"

a Dviguba maisto ruošimo zona
b Vienguba maisto ruošimo zona
c Maisto ruošimo zonų išdėstymo simboliai
d Indikacijos elementai
Maisto ruošimo zonos valdymo rankenėlė:
f priekyje
g gale
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Apžvalga
"CS 1122"

a Maisto ruošimo / keptuvo zona
b Vienguba maisto ruošimo zona
c Maisto ruošimo zonų išdėstymo simboliai
d Indikacijos elementai
Maisto ruošimo zonos valdymo rankenėlė:
f priekyje
g gale
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Apžvalga
"CS 1134"

ac Dviguba maisto ruošimo zona
bd Vienguba maisto ruošimo zona
e Maisto ruošimo zonų išdėstymo simboliai
f Indikacijos elementai
Maisto ruošimo zonos valdymo rankenėlė:
g priekinės kairėje
h galinės kairėje
i galinės dešinėje
j priekinės dešinėje

Indikacijos elementai

k Darbinis indikatorius
l Antrojo kaitvietės praplėtimo žiedo įjungimas
m Liekamosios šilumos indikatorius
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Apžvalga
Kaitviečių duomenys
Maisto
ruošimo
zona

"CS 1112"

"CS 1122"

Ø cm

Galia vatais (W)
esant 230 V

Ø cm

Galia vatais (W)
esant 230 V



14,5

1200

14,5

1200



10,0 / 18,0

700 / 1800

18,0 /
18,0 x 26,5

1500 /
2400

Iš viso: 3000
Maisto ruošimo zona

Iš viso: 3600
"CS 1134"

Ø cm

Galia vatais (W)
esant 230 V



10,0 / 18,0

700 / 1800



14,5

1200



10,0 / 18,0

700 / 1800



14,5

1200
Iš viso: 6000
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Pirmasis paleidimas
 Prie pristatymo dokumentų pridėtą
specifikacijų lentelę priklijuokite tam
skirtoje vietoje, žr. skyrių "Garantinis
aptarnavimas. Specifikacijų lentelė.
Garantija".
 Nuimkite apsauginę plėvelę ir lipdukus.

Pirmasis kaitlentės valymas
 Prieš naudodami pirmą kartą, kaitlentę nušluostykite drėgna šluoste, paskui nusausinkite.
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Pirmasis kaitlentės naudojimas
Metaliniai komponentai yra apsaugoti
naudojant priežiūros priemonę. Pirmą
kartą naudojant prietaisą gali atsirasti
kvapas arba net garai.
Kvapas ir galbūt atsiradę dūmai nereiškia, kad prietaisas netinkamai prijungtas
arba sugedęs, ir jie nekenkia sveikatai.

Kaitviečių veikimo principas
Vienguba kaitvietė turi vieną kaitinimo
elementą, dviguba kaitvietė ir keptuvo
zona turi du kaitinimo elementus. Atsižvelgiant į modelį, kaitinimo elementai
gali būti atskirti žiedu.
Kiekviena kaitvietė yra apsaugota nuo
perkaitimo (vidaus temperatūros ribotuvo), kuris neleidžia perkaisti stiklo keramikos plokštei (žr. skyrių "Apsauga nuo
perkaitimo").
Įjungus atitinkamą galios lygį, įsijungia
kaitinimas, pro stiklo keramikos plokštę
šviečia kaitinimo elementai. Kaitvietės
bus kaitinamos ir automatiškai reguliuojamos pagal nustatytą galios lygį. Tai turės įtakos jų veikimui: kaitinimas bus
įjungtas ir išjungtas.

Vienguba kaitvietė

a Apsauga nuo perkaitimo
b Kaitinimo elementas

Dviguba kaitvietė

a Dėl techninių priežasčių, tai nėra gedimas
b Apsauga nuo perkaitimo
c Išorinis kaitinimo elementas
d Izoliuojamasis žiedas
e Vidinis kaitinimo elementas
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Maisto ruošimo indai
Labiausiai tinka metaliniai puodai bei
keptuvės storu dugnu, kuris neįkaitintas
būna šiek tiek įdubęs. Šildant dugnas
išsilygina ir priglunda prie kaitvietės.
Taip šiluma perduodama efektyviai.

šaltas

karštas

Mažiau tinka indai, pagaminti iš stiklo,
keramikos ar akmens. Šios medžiagos
nėra geri šilumos laidininkai.
Nenaudokite plastikinių indų ar aliuminio folijos. Aukštoje temperatūroje jie išsilydo.
Maisto ruošimo indai iš aliuminio ar aliuminio dugnu gali palikti metalo atspalvio
dėmių. Dėmes pašalinsite stiklo keramikai ir nerūdijančiajam plienui skirtais valikliais (žr. skyrių "Valymas ir priežiūra").
Indo pagrindo struktūra gali turėti įtakos
maisto ruošimo tolygumui (pvz., apkepinant lietinius).
– Norėdami optimaliai išnaudoti kaitvietę, naudokite tinkamo pagrindo
skersmens indus (žr. skyrių "Kaitviečių duomenys").
– Naudokite puodus ir keptuves lygiu
dugnu. Šiurkštus puodų ir keptuvių
dugnas gali subraižyti stiklo keramikos plokštę.
– Jei norite perkelti puodą, pakelkite jį.
Taip dėl trinties ir įbrėžimų neliks dryžių.
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– Įsigydami keptuves ir puodus turėkite
omenyje, kad dažnai nurodomas didžiausias arba indo viršutinės dalies
skersmuo. Jums svarbus pagrindo
skersmuo (dažniausiai mažesnis).

Energijos taupymo patarimai
– Atkreipkite dėmesį, kad puodo ar
keptuvės dugnas turi būti tokio pat
dydžio kaip kaitvietė arba šiek tiek didesnis. Tai padės išvengti nereikalingo kaitinimo.

– Jeigu įmanoma, gaminkite maistą tik
uždengtuose puoduose arba keptuvėse. Taip išsaugosite šilumą.
– Gamindami mažą kiekį, rinkitės mažą
puodą. Naudojant mažą puodą ant
mažos kaitvietės bus suvartota mažiau energijos nei naudojant didelį
mažiau pripildytą, ant didesnės kaitvietės pastatytą puodą.
– Naudokite nedidelį kiekį vandens.
– Užvirinę arba apskrudinę, laiku perjunkite žemesnį galios lygį.
– Jeigu gaminate ilgai, likus 5–10 minučių iki gaminimo pabaigos, išjunkite
kaitvietę. Taip išnaudosite liekamąją
šilumą.
– Jeigu norite sutrumpinti paruošimo
laiką, naudokite greito paruošimo
puodą.
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Nustatymų ribos

Sviesto, šokolado ir t. t. tirpinimas
Želatinos tirpinimas
Jogurto gaminimas
Padažų iš kiaušinių trynių ir sviesto ruošimas
Mažų skysčio kiekių šildymas
Greitai pridegančių patiekalų pašildymas
Ryžių brinkinimas
Skystų ir pusiau kietų patiekalų šildymas
Kremų ir padažų gaminimas (pvz., kiaušinių arba olandiško padažo)
Pieniškos košės virimas
Omletų ir kiaušinių kepimas
Vaisių troškinimas
Šaldytų patiekalų atitirpinimas
Daržovių, žuvies troškinimas
Makaronų, ankštinių daržovių brinkinimas
Grūdų brinkinimas
Didesnių kiekių užvirinimas ir virimas
Švelnus žuvies, pjausnių, dešrelių, kiaušinių ir t. t. kepimas (neperkaitinant riebalų)
Bulvinių blynų, lietinių, blynelių ir t. t. kepimas
Didelio vandens kiekio virinimas
Užvirinimas

Nustatymų riba
1–2

1–3

3–5

4–6

7
8–9
9–11
11–12

Šie duomenys yra orientaciniai. Jais galite remtis gamindami įprastas porcijas 4 asmenims.
Jeigu maisto ruošimui renkatės aukštesnius puodus, nenaudojate dangčio ar ketinate gaminti didesnį maisto kiekį, būtinai nustatykite ir aukštesnį galios lygį. Gamindami mažesnius
kiekius, naudokite žemesnį galios galį.
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Valdymas
Maisto ruošimo zonų valdymo
rankenėlė

Išjungimas

Kaitlentė valdoma keliomis skirtingomis
rankenėlėmis.

 Maisto ruošimo zonos su fiksatoriumi rankenėlę pasukite į kairę ir nustatykite ties "0".

– Simboliu  pažymėtos rankenėlės
yra su fiksatoriumi. Jų negalima persukti už simbolio ir nustatyti ties "0".

 Maisto ruošimo zonos be fiksatoriaus rankenėlę pasukite į dešinę ir
nustatykite ties "0".

– Simboliu nepažymėtos rankenėlės yra
be fiksatoriaus. Juos galima pasukti
360°.

Įjungimas
 Gaisro pavojus!
Nepalikite veikiančios kaitlentės be
priežiūros!
Jeigu nustatėte "12" galios lygį, atkreipkite dėmesį, ar valdymo rankenėlės žyma nustatyta tiksliai ties "12".
 Maisto ruošimo zonos su fiksatoriumi rankenėlę pasukite į dešinę, iki norimo galios lygio.

Kai visos maisto ruošimo zonos yra išjungtos, užgęsta darbinis indikatorius.

Liekamosios šilumos indikatorius
Jei maisto ruošimo zona yra karšta, ją
išjungus, šviečia liekamosios šilumos
indikatorius. Jis užges tik tada, kai saugiai bus galima liesti maisto ruošimo zonas.

 Pavojus nudegti! Nelieskite kaitviečių, kol šviečia liekamosios šilumos indikatoriai.

 Maisto ruošimo zonos be fiksatoriaus rankenėlę pasukite į dešinę arba kairę, iki norimo galios lygio.
Užsidega darbinis indikatorius. Pasiekus nustatytą temperatūrą, užsidega ir
liekamosios šilumos indikatorius.
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Valdymas
Kaitvietės praplėtimo įjungimas
Dvigubos maisto ruošimo zonos ir keptuvo zonos turi antrą praplėtimo žiedą,
kurį galite įjungti.
Įjungimas
 Maisto ruošimo zonos rankenėlę pasukite į dešinę, per "12" ir nustatykite
ties simboliu .
 Maisto ruošimo zonos rankenėlę pasukite į kairę, iki norimo galios lygio.
Išjungimas
 Maisto ruošimo zonos rankenėlę pasukite į kairę ir nustatykite ties "0".
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Saugos įrenginiai
Apsauga nuo perkaitimo
Kiekviena maisto ruošimo zona yra su
apsaugos nuo perkaitimo funkcija (vidaus temperatūros ribotuvu). Ši funkcija
automatiškai išjungia maisto ruošimo
zonos kaitinimą, taip apsaugodama jas
nuo perkaitimo. Maisto ruošimo zonai
atvėsus, kaitinimas vėl įsijungs automatiškai.
Apsauga nuo perkaitimo gali suveikti:
– įjungus kaitvietę ir neuždėjus maisto
ruošimo indo;
– kaitinant tuščią maisto ruošimo indą;
– kai maisto ruošimo indo dugnas nelygiai priglunda prie maisto ruošimo
zonos;
– maisto ruošimo indas blogai praleidžia šilumą.
Įsijungus apsaugos nuo perkaitimo
funkcijai, kaitinimas įsijungs ir vėl išsijungs, net nustačius aukščiausią galios
lygį.
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Valymas ir priežiūra
 Pavojus nudegti!
Kaitvietės privalo būti išjungtos. Kaitlentė privalo būti atvėsusi.

 Pavojus susižeisti!
Valymo garais prietaiso garai gali patekti ant įtampingųjų dalių ir sukelti
trumpąjį jungimą.
Kaitlentės valymui niekada nenaudokite valymo garais prietaiso.
Visi paviršiai gali pakisti arba pakeisti
spalvą, jei naudosite netinkamas valymo priemones.
Visi paviršiai gali susibraižyti.
Nedelsdami pašalinkite valymo priemonių likučius.

Prieš valydami "Combiset", palaukite, kol jis atvės.
 Panaudoję kiekvieną kartą nuvalykite
"Combiset" ir priedus.
 Drėgnai išvalę, kiekvieną kartą nusausinkite "Combiset", taip išvengsite
kalkių nuosėdų susidarymo.

Netinkamos valymo priemonės
Kad nepažeistumėte paviršių, valydami
nenaudokite
– indų plovimo priemonių, skirtų plauti
rankiniu būdu,
– valiklių, kurių sudėtyje yra sodos, šarmo, amoniako, rūgščių arba chloridų,
– kalkes šalinančių valiklių,
– dėmių ir rūdžių valiklių,
– šveitimo valiklių, pavyzdžiui, šveitimo
miltelių, skysčio, šveitiklių,
– valiklių, kurių sudėtyje yra tirpiklių,
– indaplovių valiklių,
– griliui ir orkaitei valyti skirtų aerozolių,
– stiklo valiklių,
– kietų šveitimo šepečių ir kempinių
(pavyzdžiui, puodams skirtų kempinių) arba naudotų kempinių, kuriose
yra šveitimo priemonių likučių,
– purvo trintukų.
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Valymas ir priežiūra
Stiklo keramikos paviršius
Pažeidimai smailiais daiktais!
Zonos tarp stiklo keramikos ir rėmelio
arba rėmelio ir stalviršio nevalykite
aštriais daiktais.
Jeigu valymui naudosite ploviklį, pašalinsite ne visus nešvarumus ir nuosėdas.
Susidarys nematoma plėvelė, dėl kurios gali pakisti stiklo keramikos atspalvis. Šio atspalvio pasikeitimo neįmanoma nuvalyti.
Kaitlentę reguliariai valykite specialiu
stiklo keramikai skirtu valikliu.
 Visus didelius nešvarumus nuvalykite
drėgna servetėle, pridžiuvusius nešvarumus valykite stiklo grandikliu.
 Tada stiklo keramikos paviršių nuvalykite "Miele" stiklo keramikos ir nerūdijančiojo plieno valikliu (žr. skyrių "Papildomai įsigyjami priedai") arba
įprastu stiklo keramikai skirtu valikliu
ir nusausinkite virtuvės rankšluosčiu
arba švaria servetėle. Valiklio netepkite ant karšto stiklo keramikos paviršiaus, gali atsirasti dėmių. Atsižvelkite
į priemonės gamintojo pateiktus nurodymus.

 Kalkių nuosėdų, vandens ir aliuminio
nuosėdų (metalo atspalvio) dėmes
valykite stiklo keramikos ir nerūdijančiojo plieno valikliu.

 Pavojus nudegti!
Nuo karšto stiklo keramikos paviršiaus stiklo grandikliu valydami cukraus, plastiko ar aliuminio plėvelės likučius, mūvėkite puodkėles.
 Jeigu ant karšto stiklo keramikos paviršiaus patektų cukraus, plastiko
arba aliuminio folijos, prietaisą išjunkite.
 Šias medžiagas iš karto nuvalykite
stiklo grandikliu, kol jos dar karštos.
 Atvėsusį stiklo keramikos paviršių nuvalykite, kaip aprašyta ankstesniame
skyriuje.

 Valiklio likučius nuvalykite drėgna
šluoste ir nusausinkite.
Vėliau, ruošiant maistą, valymo priemonių likučiai gali pridegti ir pažeisti
stiklo keramiką. Atkreipkite dėmesį,
kad būtų pašalinti visi likučiai.
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Valymas ir priežiūra
Nerūdijančiojo plieno rėmelis /
valdymo skydelis
 Rėmelį ir valdymo skydelį valykite
kempinėle, šiltu vandeniu, naudodami
lašelį indų ploviklio.
Galite naudoti stiklo keramikos ir nerūdijančiojo plieno valymui skirtą valiklį.
Rekomenduojame naudoti nerūdijančiojo plieno valymui skirtą priemonę, kuri
ilgam apsaugos nuo nešvarumų (žr.
skyrių "Papildomai įsigyjami priedai").
Valydami užrašų sritį, nenaudokite
jokių stiklo keramikos ir nerūdijančiojo plieno valiklių, taip pat nerūdijančiojo plieno valymo priemonių.
Kitaip rizikuosite nutrinti užrašus.
Šią sritį valykite tik švaria kempine,
plovikliu ir šiltu vandeniu.

Valdymo svirtis
 Valdymo svirtį (-is) plaukite kempinėle, šiltu vandeniu, naudodami šiek
tiek indų ploviklio. Prieš tai suminkštinkite stipriai prikibusius nešvarumus.
 Valdymo svirtį (-is) nusausinkite švaria
šluoste.
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Ką daryti, jei...
Daugumą trikčių, galinčių atsirasti kasdien naudojant, galite pašalinti patys. Toliau
pateikta apžvalga Jums turėtų padėti.
Jei nerasite trikties priežasties ar jos negalėsite pašalinti, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių (žr. šios naudojimo / montavimo instrukcijos pabaigoje).

 Pavojus susižeisti! Netinkamai įrengus, atlikus techninę priežiūrą arba suremontavus, vartotojui gali kilti didelių pavojų, už kuriuos "Miele" neatsako.
Tik "Miele" įgaliotieji specialistai gali atlikti įrengimo, techninės priežiūros ir remonto darbus.
Niekada patys neatidarykite "Combiset" korpuso.
Problema

Priežastis ir šalinimas

Maisto ruošimo zonos
nekaista.

Kaitlentėje nėra elektros srovės.
 Patikrinkite, ar neišjungtas elektros instaliacijos
saugiklis. Susisiekite su įgaliotu elektriku arba
"Miele" klientų aptarnavimo skyriumi (nominalias
saugiklio vertes rasite specifikacijų lentelėje).
Tam tikromis aplinkybėmis atsirado techninė triktis.
 Maisto ruošimo zonos reguliatorių nustatykite ties
"0" riba.
 Maždaug 1 minutei atjunkite prietaisą nuo elektros
tinklo,
– išjungdami atitinkamo saugiklio jungiklį, visiškai
išsukdami lydųjį saugiklį arba
– išjungdami FI apsauginį jungiklį (gedimo srovės
apsaugos jungiklį).
 Jei pakartotinai įjungę / įsukę saugiklį arba FI apsauginį jungiklį vis dar negalite įjungti prietaiso,
kvieskite elektriką arba klientų aptarnavimo tarnybą.

Naudojant naują kaitlentę, gali pasklisti kvapas ir dūmai.

Metalinės dalys yra apsaugotos priežiūros priemone.
Pirmą kartą naudojant prietaisą, gali pasklisti kvapas
ir garai. Kvapas ir galimai pasklidę dūmai nereiškia,
kad prietaisas netinkamai prijungtas arba sugedęs, jie
nėra kenksmingi.

Kaitvietė išsijungia savaime.

Suveikė apsaugos nuo perkaitimo funkcija.
 Žr. skyrių "Apsauga nuo perkaitimo".
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Ką daryti, jei...
Problema

Priežastis ir šalinimas

Maistas induose neužverda arba užverda labai lėtai.

Pasirinkus galios lygį nuo "12" iki "0", prietaisas kaitina mažesne galia.
 Patikrinkite, ar valdymo rankenėlės žyma yra pasukta už "12" galios lygio.
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Papildomai įsigyjami priedai
"Miele" siūlo gausų Jūsų prietaisui tinkamų "Miele" priedų, valomųjų ir priežiūros priemonių asortimentą.

Stiklo keramikos ir nerūdijančiojo plieno valiklis, 250 ml

Šių produktų galite užsisakyti "Miele"
interneto parduotuvėje.
Šių produktų galite įsigyti per "Miele"
klientų aptarnavimo skyrių (žr. šios naudojimo instrukcijos pabaigoje) ir iš savo
"Miele" pardavėjo.

Pašalina didelius nešvarumus, kalkių
dėmes ir aliuminio likučius.

Nerūdijančiojo plieno priežiūros priemonė 250 ml
Lengvai pašalina vandens ruožus, dėmes ir pirštų antspaudus. Ilgam apsaugo nuo nešvarumų.

Mikropluošto šluostė

Skirta pirštų atspaudams ir nedideliems
nešvarumams šalinti.

31

Montavimo saugos nurodymai
Kad nepažeistumėte "Combiset", jį galima įmontuoti tik įrengus viršutines spinteles ir gartraukį.

 Stalviršio apkalos turi būti apdorotos karščiui atspariais klijais (100
°C), kad neatsilaisvintų ir nesideformuotų. Apvadai prie sienos turi
būti atsparūs karščiui.

 "Combiset" negali būti montuojamas virš šaldymo prietaisų, indaplovių, skalbyklių ir džiovyklių.

 Įmontavus "Combiset", maitinimo laidas negali liestis prie judančių
virtuvės elementų dalių (pvz., stalčiaus), jo negali veikti mechaninė
apkrova.

 Būtina laikytis kituose puslapiuose pateiktų saugių atstumų.
Visi matmenys yra nurodyti milimetrais.
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Saugūs atstumai
Saugus atstumas nuo "Combiset"

Tarp "Combiset" ir virš jo įmontuoto
gartraukio turi būti išlaikytas gamintojo
nurodytas saugus atstumas. Jei gamintojas nėra pateikęs duomenų arba virš
"Combiset" yra įmontuotų lengvai užsiliepsnojančių medžiagų (pvz., pakabinama lentyna), saugus atstumas turi būti
bent 760 mm.
Jei po gartraukiu įmontuoti keli
"Combiset", kuriems nurodyti skirtingi saugūs atstumai, būtina laikytis didžiausio nurodyto.
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Saugūs atstumai
Saugus atstumas šone / gale
Montuojant "Combiset", jo gale ir iš vienos pusės (dešinės arba kairės) gali būti bet kokio aukščio spintelė arba patalpos siena (žr. paveikslėlius).
 Mažiausias atstumas gale nuo išpjovos stalviršyje iki stalviršio galinės
briaunos:
50 mm

Neleidžiama!

 Mažiausias atstumas dešinėje arba kairėje pusėje nuo išpjovos stalviršyje iki šalia stovinčio baldo (pvz., aukštos spintos) arba patalpos sienos:
40 mm

CS 1212 / CS 1212–1
CS 1221 / CS 1221–1
CS 1234 / CS 1234–1
CS 1223
CS 1222

50 mm

CS 1112
CS 1122
CS 1134
CS 1326
CS 1327
CS 1411

100 mm

CS 1012 / CS 1012–1

150 mm

CS 1421
CS 1312
CS 1322

200 mm

CS 1034 / CS 1034–1

250 mm

CS 1011 / CS 1021

Rekomenduojama!

Nerekomenduojama!

Nerekomenduojama!
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Saugūs atstumai
Saugus atstumas iki nišos apkalos
Jei niša apkalama, tarp išpjovos stalviršyje ir apkalos būtina laikytis mažiausio atstumo, nes dėl aukštos temperatūros gali pakisti medžiagos arba jos gali būti sugadintos.
Jei nišos danga pagaminta iš degios medžiagos (pvz., medžio), mažiausias atstumas  tarp išpjovos stalviršyje ir nišos dangos turi būti bent 50 mm.
Jei nišos danga pagaminta iš nedegios medžiagos (pvz., metalo, natūralaus
akmens, keraminių plytelių), mažiausias atstumas  tarp stalviršio išpjovos ir nišos
dangos turi būti 50 mm atėmus nišos dangos storį.
Pavyzdys: nišos dangos storis 15 mm
50 mm – 15 mm = mažiausias atstumas – 35 mm

a Siena
b Nišos dangos matmenys x = nišos dangos storis
c Stalviršis
d Stalviršyje išpjauta anga
e Mažiausias atstumas, jei medžiagos
degios, 50 mm
nėra degios, 50 mm – matmuo x
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Montavimo nurodymai
Tarpiklis tarp "Combiset" ir
stalviršio

Jei "Combiset" užsandarinote siūlių
sandarinimo priemone, išmontuojant
"Combiset", ji ir stalviršis gali būti
pažeisti. Tarp stalviršio ir "Combiset"
nenaudokite jokių siūlių sandarinimo
priemonių.
Sandariklis po viršutinės prietaiso
dalies kraštu užtikrina sandarumą
ties stalviršiu.
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Plytelėmis išklijuotas stalviršis

Siūlės  ir brūkšniuota sritis po "Combiset" atraminiu paviršiumi turi būti lygūs ir plokšti, kad "Combiset" tolygiai
priglustų, o sandariklis po viršutinės
prietaiso dalies kraštu užtikrintų sandarumą ties stalviršiu.

Montavimo matmenys
"CS 1112"

a Įveržimo spyruoklės
b priekyje
c Įmontavimo aukštis
d Jungimo į tinklą dėžutės su jungiamuoju laidu montavimo aukštis, ilgis – 2000
mm
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Montavimo matmenys
"CS 1122"

a Įveržimo spyruoklės
b priekyje
c Įmontavimo aukštis
d Jungimo į tinklą dėžutės su jungiamuoju laidu montavimo aukštis, ilgis – 2000
mm
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Montavimo matmenys
"CS 1134"

a Įveržimo spyruoklės
b priekyje
c Įmontavimo aukštis
d Jungimo į tinklą dėžutės su jungiamuoju laidu montavimo aukštis, ilgis – 2000
mm
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Keleto "Combiset" įmontavimas
Pavyzdys: 3 "Combiset"

a Įveržimo spyruoklės
b Tarpinės juostelės
c Tarpas tarp juostelės ir stalviršio
d Dangtelis
e "Combiset" plotis atėmus 8 mm
f "Combiset" plotis
g "Combiset" plotis atėmus 8 mm
h Stalviršio išpjova
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Keleto "Combiset" įmontavimas
Stalviršio išpjovos apskaičiavimas
"Combiset" rėmai kairėje ir dešinėje pusėje po 8 mm uždengia stalviršį.
 Sudėkite "Combiset" pločius ir iš gautos sumos atimkite 16 mm.
Pavyzdys:
288 mm + 288 mm + 380 mm = 956 mm - 16 mm = 940 mm
Atsižvelgiant į tipą, "Combiset" pločiai yra 288 mm, 380 mm arba 576 mm (žr.
skyrių "Įmontavimo matmenys").

Tarpinės juostelės
Įmontuojant keletą "Combiset", tarp jų turi būti nutiestos tarpinės juostelės. Tam tikros tarpinės juostelės padėtis priklauso nuo "Combiset" pločio.

Montavimas kartu su į stalviršį montuojamu gartraukiu
Atkreipkite dėmesį į "Į stalviršį montuojamo gartraukio su "Combiset" naudojimo ir
montavimo instrukcijoje nurodytą stalviršio išpjovos dydį ir tarpinių juostelių montavimą.
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Montavimas
Stalviršio paruošimas
 Stalviršį pjaukite, kaip parodyta skyriaus "Įmontavimo matmenys" paveikslėlyje arba remkitės apskaičiavimais (žr. skyrių "Keleto "Combiset"
įmontavimas"). Laikykitės saugių atstumų (žr. skyrių "Saugūs atstumai").
Medinis stalviršis
 Kad medinio stalviršio pjūvio paviršiai
neišbrinktų dėl drėgmės poveikio, jį
padenkite specialiu laku, silikoniniu
kaučiuku arba sintetine derva. Sandarinimo medžiaga turi būti atspari temperatūrai.
Atkreipkite dėmesį, kad šios medžiagos nepatektų ant stalviršio paviršiaus.

 Įveržimo spyruokles  arba tarpines
juosteles  uždėkite arba priglauskite
prie paveikslėlyje nurodytų vietų, viršutiniame išpjovos krašte.
 Įveržimo spyruokles  arba tarpines
juosteles  pritvirtinkite komplekte
esančiais medsraigčiais 3,5 x 25 mm.
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Montavimas
Natūralaus akmens masės stalviršis
Įveržimo spyruoklių arba tarpinių juostelių tvirtinimui Jums reikės tvirtos dvipusės lipnios juostos (papildomai įsigyjamas priedas).

 Užklijuokite įveržimo spyruoklių ,
tarpinių juostelių  šoninius kraštus ir
apatinį kraštą silikonu.
 Pripildykite silikonu tarpą  tarp
juostelių  ir stalviršio.
 Lipnią juostą  priklijuokite prie paveikslėlyje parodytų vietų, viršutiniame išpjovos krašte.
 Įveržimo spyruokles  arba tarpines
juosteles  uždėkite arba priglauskite
prie viršutinio išpjovos krašto ir tvirtai
jas prispauskite.
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Montavimas
Montavimas kartu su į stalviršį
montuojamu gartraukiu
Montuodami gartraukį ir "Combiset",
vadovaukitės "Į stalviršį montuojamo
gartraukio su "Combiset" naudojimo ir
montavimo instrukcija.

Keleto "Combiset" įdėjimas
 Stumkite įmontuotą "Combiset" į šoną, kol pamatysite tarpinės juostelės
kiaurymes.

"Combiset" įdėjimas
 Ištieskite jungiamąjį laidą per stalviršio išpjovą žemyn.
 Į stalviršio išpjovą įstatykite "Combiset" (pirmiausia priekinę dalį).
 Abiem rankomis spauskite "Combiset" kraštus žemyn, kol užsifiksuos.
Atkreipkite dėmesį, kad prietaiso sandarinimo medžiaga priglustų prie stalviršio plokštės, kad būtų užtikrintas
jos sandarumas.
Jokiu būdu papildomai nesandarinkite "Combiset" siūlių sandarinimo
priemone (pvz., silikonu).
Jei sandarinimo medžiaga kampuose
tinkamai nepriglunda prie stalviršio,
galima atsargiai pjūkleliu pakoreguoti
kampus (≤ R4).
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 Dangtelį  užfiksuokite tam skirtose
tarpinės juostelės  kiaurymėse.
 Į stalviršio išpjovą įstatykite kitą
"Combiset" (pirmiausia priekinę dalį).
 Elkitės, kaip nurodyta anksčiau.

Montavimas
"Combiset" prijungimas
 "Combiset" / keletą "Combiset" prijunkite prie maitinimo tinklo.
 Patikrinkite kiekvienos "Combiset"
funkcijas.

"Combiset" išėmimas
Jei "Combiset" sunkiai pasiekiamas iš
apačios, norint jį iškelti, Jums reikės
specialių įrankių.
 Jei "Combiset" pasiekiamas iš apačios, paimkite jį už apačios ir iškelkite. Pirmiausia iškelkite galinę dalį.
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Jungtis prie elektros tinklo
CS 1112 / CS 1122
Rekomenduojame prijungti "Combiset"
prie elektros tinklo kištukiniu lizdu. Taip
palengvinsite darbą garantinio aptarnavimo skyriui. Įmontavus "Combiset", lizdas turi būti lengvai pasiekiamas.

CS 1134
"Combiset" prijungti prie elektros tinklo
gali tik kvalifikuotas elektrikas, kuris yra
susipažinęs su šalyje galiojančiomis ir
papildomomis vietinių elektros tiekimo
įmonių taisyklėmis ir jų laikosi.

 Pavojus susižeisti!
Netinkamai įrengus, atlikus techninę
priežiūrą arba suremontavus, vartotojui gali kilti didelių pavojų, už kuriuos "Miele" neatsako.
"Miele" neatsako už žalą, atsiradusią
dėl nesamo arba nutraukto įžeminimo laido (pvz., elektros smūgis).
Nuo jungiamojo laido pašalinus kištuką ar prie jungiamojo laido apskritai nėra kištuko, "Combiset" prie elektros tinklo gali prijungti tik kvalifikuotas elektrikas.
Jei baigus montuoti kištukinis lizdas
tapo sunkiai pasiekiamu arba yra numatyta fiksuotoji jungtis, kiekvienas
elektros instaliacijos polius turi turėti
skiriamąjį įtaisą. Skiriamuoju įtaisu
laikomi jungikliai, kurių kontaktų tarpelis yra bent 3 mm. Jiems priskiriami jungtuvai, saugikliai ir kontaktoriai.
Reikalingus prijungimo duomenis rasite specifikacijų lentelėje. Šie duomenys turi sutapti su Jūsų tinklo
duomenimis.
Atlikę montavimo darbus, užtikrinkite
izoliuotų dalių apsaugą nuo kontakto!
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Jungtis prie elektros tinklo
Prijungimas

Atjunkite nuo tinklo

AC 230 V / 50 Hz

 Sužalojimai dėl elektros smūgio!

Prijungimo duomenys nurodyti specifikacijų lentelėje. Duomenys turi sutapti
su Jūsų tinklo duomenimis.

Prietaisą atjungę nuo tinklo, apsaugokite jį nuo netyčinio įjungimo.

CS 1134
Prijungimo galimybės pateiktos schemoje.

Jei prietaiso srovės grandinę reikia atskirti nuo maitinimo tinklo, atsižvelgę į
paskirstymo dėžutės įrengimą, atlikite
toliau nurodytus veiksmus:
Lydieji saugikliai
 Saugiklių įdėklus išimkite iš užsukamųjų dangtelių.
Įsukamieji saugiklių automatai
 Tikrinimo mygtuką (raudonas) spauskite tol, kol iššoks vidurinis mygtukas
(juodas).
Įmontuojami saugiklių automatai
 (laido apsauginiai jungikliai, bent B arba C tipo!): svirteles nustatykite iš 1
(įj.) į 0 (išj.) padėtį.
FI apsauginiai jungikliai
 (liekamosios srovės apsauginis įtaisas). Pagrindinį saugiklį perjunkite iš
padėties 1 (įjungta) į padėtį 0 (išjungta) arba paspauskite tikrinimo mygtuką.
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Jungtis prie elektros tinklo
Maitinimo galios keitimas
 Asmenų sužalojimai dėl elektros
smūgio!
Maitinimo laidą keisti gali tik kvalifikuotas elektrikas, kuris tiksliai žino ir
kruopščiai laikosi šalyje galiojančių
bei papildomų vietinės elektros energiją tiekiančios įmonės reikalavimų.
Keičiant maitinimo laidą leidžiama naudoti tik specialų H 05 VV-F (PVC izol.) tipo laidą, kurį galima įsigyti iš gamintojo
arba klientų aptarnavimo tarnybos.
Reikalingus prijungimo duomenis rasite
specifikacijų lentelėje.

Prijungimo schema CS 1134

a b c
L1

L2

L3

-

N

200-240 V~
200 - 240 V~
200 - 240 V~
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L1

L2
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(L3)

200 - 240 V~
200 - 240 V~

a b c
L1

d
N

(L2)

200 - 240 V~
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d

-

Klientų aptarnavimo skyrius, specifikacijų lentelė
Klientų aptarnavimo skyrius
Atsiradus trikčių, kurių patys negalite pašalinti, kreipkitės į
– savo "Miele" pardavėją arba į
– "Miele" gamyklos klientų aptarnavimo tarnybą.
Gamyklos klientų aptarnavimo skyriaus telefoną rasite mūsų bendrovės tinklalapyje, kurio adresas nurodytas paskutiniame šios instrukcijos puslapyje.
Klientų aptarnavimo skyriui reikia nurodyti modelio pavadinimą ir gaminio numerį.

Specifikacijų lentelė
Čia įklijuokite pridėtą specifikacijų lentelę. Atkreipkite dėmesį į tai, kad modelio pavadinimas sutaptų su duomenimis, nurodytais tituliniame naudojimo instrukcijos
puslapyje.
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Garantijos sąlygos
"Miele" Lietuva pirkėjui suteikia – papildomai prie pardavėjo pagal įstatymus suteikiamos garantijos ir
jos neapribojant – teisę į garantiją naujiems prietaisams pagal toliau pateiktus garantinius įsipareigojimus:
I

Garantijos trukmė ir pradžia

1. Garantija suteikiama šiam laikotarpiui:
a) 24 mėnesiai buitiniams prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį;
b) 12 mėnesių profesionaliems prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį.
2. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo datos, nurodytos ant prietaiso pirkimo
sąskaitos.
Dėl suteiktų garantinių paslaugų ir pristatytų atsarginių dalių garantijos galiojimo terminas nepratęsiamas.
II Garantijos suteikimo sąlygos
1. Prietaisas buvo įsigytas specializuotoje parduotuvėje arba tiesiogiai iš "Miele" ES šalyje, Šveicarijoje
arba Norvegijoje ir ten buvo naudojamas.
2. Klientų aptarnavimo tarnybos technikui pareikalavus, pateikiamas garantijos patvirtinimas (pirkimo
sąskaita arba užpildyta garantijos kortelė).
III Garantijos turinys ir suteikiamos paslaugos
1. Prietaiso trūkumai pašalinami per numatytą terminą jį pataisant arba pakeičiant atitinkamą dalį. Susijusias išlaidas, pavyzdžiui, už transportavimą, naudojimąsi keliais, darbą ir atsargines dalis, padengia "Miele" Lietuva. Pakeistos dalys arba prietaisai tampa "Miele" Lietuva nuosavybe.
2. Remiantis šia garantija, bendrovei "Miele" Lietuva negalima pateikti pretenzijų dėl žalos atlyginimo,
nebent "Miele" Lietuva paskirtos ir įgaliotos klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai žalos padarė
tyčia arba dėl šiurkštaus aplaidumo.
3. Neteikiamos eksploatacinių medžiagų ir priedų pristatymo paslaugos.
IV Garantijos suteikimo apribojimai
Garantija netaikoma trūkumams arba triktims, kurių priežastys yra šios:
1. Netinkamas pastatymas arba įrengimas, pvz., galiojančių saugos potvarkių arba raštiškų naudojimo, įrengimo ir montavimo instrukcijų nepaisymas.
2. Naudojimas ne pagal paskirtį, netinkamas valdymas arba netinkamų medžiagų naudojimas, pvz.,
netinkamų skalbimo priemonių, ploviklių arba chemikalų naudojimas.
3. Kitoje ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje įsigytas prietaisas dėl ypatingų techninių specifikacijų
negali būti naudojamas arba naudojamas taikant tam tikrus apribojimus.
4. Išoriniai veiksniai, pvz., transportuojant padaryta žala, pažeidimas dėl smūgio arba sutrenkimo, žala
dėl nepalankių oro sąlygų arba kitų gamtos veiksnių.
5. Remonto darbai ir pakeitimai, kuriuos atliko "Miele" nemokyti ir neįgalioti klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai.
6. Ne "Miele" originalių atsarginių dalių ir ne "Miele" patvirtintų priedų naudojimas.
7. Sudužęs stiklas ir perdegusios kaitinamosios lemputės.
8. Elektros srovės ir įtampos svyravimai, kai nepasiekiamos arba viršijamos gamintojo nurodytos paklaidos ribos.
9. Neatliekami naudojimo instrukcijoje nurodyti priežiūros ir valymo darbai.
V Duomenų apsauga
Asmeniniai duomenys naudojami tik vykdant užsakymą ir suteikiant garantiją, jei prireiks, atsižvelgiant į
pagrindines duomenų apsaugos sąlygas.
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Produktų duomenų lapai
Toliau pridedami šioje naudojimo ir montavimo instrukcijoje aprašytų modelių produktų duomenų lapai.

Informacija apie elektrines kaitlentes
pagal nurodytą potvarkį (ES) Nr. 66/2014
MIELE
Tiekiamo modelio identifikavimo ženklas

CS 1112

Virimo vietų ir (arba) sričių skaičius

2

Esant apvalioms virimo vietoms: naudingosios virimo vietos / srities skersmuo
Esant neapvalioms virimo vietoms arba sritims:
naudingosios virimo vietos / srities ilgis / plotis L/
W

1. = Ø 145 mm
2. = Ø 100-180 mm
3. =
4. =
5. =
6. =

Vienam kilogramui kiekvienoje virimo vietoje arba 1. = 191,1 Wh/kg
srityje suvartojamos energijos kiekis (ECelectric cooking) 2. = 193,7 Wh/kg
Kaitvietės suvartojamos energijos kiekis vienam ki- 192,4 Wh/kg
logramui (ECelectric hob)

Informacija apie elektrines kaitlentes
pagal nurodytą potvarkį (ES) Nr. 66/2014
MIELE
Tiekiamo modelio identifikavimo ženklas

CS 1122

Virimo vietų ir (arba) sričių skaičius

2

Esant apvalioms virimo vietoms: naudingosios virimo vietos / srities skersmuo
Esant neapvalioms virimo vietoms arba sritims:
naudingosios virimo vietos / srities ilgis / plotis L/
W

1. = Ø 145 mm
2. = Ø 180 / 180x265 mm
3. =
4. =
5. =
6. =

Vienam kilogramui kiekvienoje virimo vietoje arba 1. = 191,1 Wh/kg
srityje suvartojamos energijos kiekis (ECelectric cooking) 2. = 194,4 Wh/kg
Kaitvietės suvartojamos energijos kiekis vienam ki- 192,8 Wh/kg
logramui (ECelectric hob)
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Produktų duomenų lapai
Informacija apie elektrines kaitlentes
pagal nurodytą potvarkį (ES) Nr. 66/2014
MIELE
Tiekiamo modelio identifikavimo ženklas

CS 1134

Virimo vietų ir (arba) sričių skaičius

4

Esant apvalioms virimo vietoms: naudingosios virimo vietos / srities skersmuo
Esant neapvalioms virimo vietoms arba sritims:
naudingosios virimo vietos / srities ilgis / plotis L/
W

1. = Ø 100 / Ø 180 mm
2. = Ø 145 mm
3. = Ø 100 / Ø 180 mm
4. = Ø 145 mm
5. =
6. =

Vienam kilogramui kiekvienoje virimo vietoje arba srityje suvartojamos energijos kiekis (ECelectric cooking)
Kaitvietės suvartojamos energijos kiekis vienam ki- logramui (ECelectric hob)
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Vokietija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

CS 1112 / CS 1122 / CS 1134
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