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UZSTĀDĪŠANAS, LIETOŠANAS UN KOPŠANAS INSTRUKCIJAS 

 

Svarīgi: pirms ierīces pieslēgšanas gāzes balonam uzmanīgi izlasiet šīs instrukcijas un iepazīstieties ar ierīci. 

Saglabājiet šīs instrukcijas, tās var noderēt nākotnē. 

 

Instrukcijas plīts modeļiem 

 

104985 

104986 

 

 

 
Savas drošības labad uzmanīgi izlasiet pievienotās instrukcijas un saglabājiet, tās var noderēt nākotnē. 

Brīdinājums: lietojot šo izstrādājumu, izdalās oglekļa dioksīds, kura uzkrāšanās var būt bīstama. Tāpēc šis izstrādājums jālieto tika ārpus telpām vai 

labi vēdināmā vidē, lai degšanai pietiktu gaisa un neveidotos nesadegušu gāzu maisījumi. 

 

NELIETOJIET IERĪCI TELPĀS. 

Ja ierīce pagaidām uzstādīta rūpnīcās, kur nav sadales tīkla, ievērojiet noteikumus. 

 

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA PAR PLĪTI 

 
Gāzes kategorija I3+  

Darba spiediens Butāns G30: 28-30 mbar – Propāns G31: 37 mbar     

Inžektora diametrs 1,40 mm  

Gāzes patēriľš G 544 g/h 

Nominālā siltuma jauda 7,5 kW 

Gaisa regulēšana (A) 9 mm 

 

Standarta iestatījums – primārais gaiss. Ierīcei AT-CH-DE, kas darbojas pie spiediena 50 mbar, šo iestatījumu mainiet tā: atskrūvējiet skrūvi 5 un 

apmēram 0,5 mm pabīdiet 4 slīdni uz ārpusi. Atkal pieskrūvējiet skrūvi 5. 

 

Modelis 104985: 
Pie degļa (1) ar skrūvēm (2) piestipriniet balstus (3). Labi pieskrūvējiet ierīci un pārbaudiet, vai tā stāv stabili un stingri. 

.  

Modelis 104986: 
 

Pie konstrukcijas (12) ar skrūvēm (3) piestipriniet balstus (3) un pieskrūvējiet pievienoto uzgriezni (9). Pieskrūvējiet visus četrus balstus, paľemiet 

degli (1) un ar divām skrūvēm (2) piestipriniet to pie balsta (10). 

Tās pašas darbības izdariet otrā pusē un piestipriniet degli pie balsta (11). 

 
IERĪCES UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJAS 
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Šīs darbības jāveic labi vēdināmā vidē, pēc iespējas tālāk no atklātas liesmas vai degošām vielām. 

1) Plīti pie gāzes balona pievieno ar gāzes SND šļūteni, kas atbilst tās valsts standartiem, kurā plīts tiks izmantota. 

2) Šļūtene nedrīkst būt garāka par 1,5 m; tā jānomaina pēc 4 gadiem, balstoties uz tās valsts normatīvajiem aktiem, kurā ierīce tiek lietota. 

3) Pievienojot plīti gāzes balonam, vienmēr izmantojiet zema spiediena regulatoru. VAR BŪT tikai fiksēta iestatījuma regulators, normalizēts 

28…30 mbar butāna gāzes spiedienam un 37 mbar propāna gāzes spiedienam (50 mbar spiedienam īpaši Austrijā, Vācijā un Šveicē). 

4) Valsts, kur tiek atļauts, ka pievienošanu veic lietotājs, šļūteni pie plīts un regulatora nepieciešams pievienot ar ŠAI GĀZEI 

ATBILSTOŠIEM PĪTIEM METĀLA SASPIEDĒJIEM.  

5) Parūpējieties, lai šļūtene nesamestos – gāzes balonu novietojiet pareizi attiecībā pret plīti. 

6) Plīti vienmēr novietojiet horizontāli uz zemes vai grīdas. Nekad nenovietojiet plīti uz koka, plastmasas vai no citiem degošiem materiāliem 

izgatavotām virsmām. 

7) NEMĒĢINIET PLĪTIJ IZMANTOT METĀNA GĀZI. 

 

BRĪDINĀJUMS 

 
1) NEKAD nemeklējiet noplūdi, izmantojot atklātu liesmu. Vienmēr izmantojiet speciāli šim mērķim paredzētus ziepjūdens smidzinātājus. 

2) Nekad nestrādājiet, ja gumijas šļūtene nav droši piestiprināta ar iepriekšminētajiem metāla saspiedējiem. 

3) ŠĻŪTENE VIENMĒR IR JĀNOMAINA, KAD BEIDZAS TĀS DERĪGUMA TERMIĽŠ, VAI UZ TĀS PARĀDĀS NOBERZUMI VAI 

APDEGUŠAS VIETAS. 

4) Nelietojiet ierīci, ja no tās noplūst gāze, ierīce ir sliktā stāvoklī vai sabojājusies. 

5) Brīdinājums: lietojot plīti, tās pamatnes korpuss var sakarst. Tam vienmēr pieskarieties tikai ar cimdiem. 

 

AIZDEDZINĀŠANA 

 
1) Plīti uzlieciet uz stabilas, horizontālas, karstumizturīgas virsmas. 

2) Novietojiet plīti drošā attālumā no degošiem materiāliem un pret karstumu neizturīgām lietām. 

3) Pārliecinieties, ka plīts krāns (7) ir AIZSKRŪVĒTS (pagrieziet pulksteľa rādītāja virzienā). 

4) Pilnīgi atskrūvējiet gāzes balona krānu. 

5) Pagrieziet plīts, kuru vēlaties aizdedzināt, krānu (7) pretēji pulksteľa rādītāja virzienam tikmēr, kamēr tas sasniegs maksimālo stāvokli. 

6) Pie degļa (1), kuru vēlaties iededzināt, pielieciet liesmu. 

7) Noregulējiet liesmu atbilstoši vajadzībai. 

8) Nekustiniet plīti, kad liesma aizdedzināta. 

9) Ja liesma nejauši nodziest (pēkšľa vēja pūtiena vai izlijuša šķidruma dēļ), nekavējoties aiztaisiet gāzes vārstu, tad arī – balonu. Pārbaudiet, 

kāpēc liesma nodzisa un vai tas noticis dabīgi un nejauši; no jauna aizdedziet liesmu. 

 

PĒC LIETOŠANAS 
1) Aizskrūvējiet gāzes balona krānu. 

2) Aizgrieziet plīts krānu. 

3) Pirms noliekat plīti vietā, pagaidiet, kamēr tā atdzisīs. 

 

KRĀNA ATGRIEŢAS / AIZGRIEŠANAS VIRZIENS 

 

 
 

 

BALONA GLABĀŠANA UN MAINĪŠANA 

 

Gāzes balonu nedrīkst mētāt vai ar to apieties neuzmanīgi! Kad ierīce netiek lietota, balons jāatvieno. 

Baloni jāglabā vertikāli, ārpus telpām, bērniem nepieejamā vietā. Nekad nelieciet balonu tur, kur temperatūra var pārsniegt 50 °C. Nenovietojiet 

balonu blakus atklātai liesmai vai citiem degšanas avotiem. 

NESMĒĶĒJIET BLAKUS BALONAM. 
 

Lietojiet mazu gāzes balonu, kura svars ir no 3 kg (mazākais) līdz 15 kg (lielākais). 
 

Lielākais diametrs: 32 cm 

Lielākais augstums (ar regulatoru): 57 cm 

 

 

Balons jānovieto pēc iespējas tālāk no plīts, šļūtene nedrīkst būt nostiepta. 

 

Balonu uzstādiet tā: 

1) Aizskrūvējiet balona vārstu (4). 

2) Pie balona piestipriniet regulatoru (1), pievērsiet uzmanību plombas stāvoklim. 

3) Pārbaudiet, vai plīts vārsts aizskrūvēts. 

4) Vienu gumijas šļūtenes galu pievienojiet plītij (2), bet otru – spiediena regulatoram un piestipriniet šļūteni ar saspiedējiem (3). 

 

 

 

ATSKRŪ

VĒT 
AIZSKRŪVĒT 
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BRĪDINĀJUMS: balonu vienmēr nomainiet, atrodoties prom no liesmas vai karstuma avota. 

 

 

GĀZES NOPLŪDE 

PIRMS LIETOŠANAS PĀRBAUDIET, VAI GĀZE NENOPLŪST. 

Nekad nemeklējiet noplūdi, izmantojot atklātu liesmu, vienmēr izmantojiet ziepes un ūdens šķīdumu vai līdzekli Nr. 1726 „Revel Gas”. 

Pārbaudiet, vai vadības rokturīši uz restītēm ir aizskrūvēti (IZSLĒGTS). 

Pagrieziet gāzes balona krānu. 

Šļūteni un visus savienojumus pārklājiet ar ziepju un ūdens šķīdumu vai līdzekli Nr. 1726 „Revel Gas”. Ja parādās burbulīši, tas nozīmē, noplūst 

gāze un noplūdi nepieciešams novērst pirms plīts izmantošanas. 

Pēc saremontēšanas atkārtojiet izmēģinājumu. 

Pēc izmēģinājuma veikšanas pārtrauciet gāzes padevi uz balonu. 

Ja konstatējat noplūdi, bet nevarat to novērst, nemēģiniet to likvidēt citā veidā, vērsieties Dienestā. 

Ja parādās gāzes noplūde, nekavējoties aizskrūvējiet gāzes balona vārstu. 

 

PADOMI, KĀ PAREIZI LIETOT IZSTRĀDĀJUMU 

 
1) Nenovietojiet priekšmetus tuvāk nekā 1 m attālumā no plīts – ne virs, ne blakus tai. 

2) Attālumam starp balonu un ierīci jābūt vismaz 50 cm. 

3) Neļaujiet plīts tuvumā brīvi staigāt dzīvniekiem. 

4) Nekad neatstājiet aizdegtu plīti bez uzraudzības. 

5) Nekad neļaujiet plītij tuvoties bērniem. 

6) BOJĀJUMA GADĪJUMĀ VAI TAD, JA SAOŢAT GĀZI, NEKAVĒJOTIES AIZSKRŪVĒJIET GĀZES BALONA KRĀNU.  

7) NEREMONTĒJIET paši. Sazinieties ar pārdevēju. 

8) BRĪDINĀJUMS: detaļas, kurām varat pieskarties, var stipri sakarst. Ierīci glabājiet bērniem nepieejamā vietā. 

9) Ja gaisa cirkulēšanas atveres daļēji vai pilnīgi aizsprostojas, nekavējoties pārtrauciet lietot izstrādājumu, aizskrūvējiet krānus, kā norādīts, un 

nogādājiet plīti centrā, kas nodrošina palīdzību pēc pārdošanas. 

10) BRĪDINĀJUMS: lielākais karsējamā trauka diametrs ir 500 mm. Nelietojiet traukus, kuru diametrs ir lielāks. 

11) Pēc ilgāka nelietošanas laika pārbaudiet, vai vārsts griežas bez aizķeršanās un vai degļa caurulītes un dozēšanas caurulītes atverēs nav zirnekļu 

tīklu un mitekļu. 

 

 

TRAUKU IZMANTOŠANA 
 

1) Ieteicamais trauku diametrs. 

 

 
 

 

2) Katlu lieciet tieši uz restītēm un pārliecinieties, ka tas stāv stingri. 

3) Noregulējiet liesmu, lai no katla neizlītu šķidrums, jo tas var apdzēst degli. 

 

 

KOPŠANA 

 

1) Plīti tīriet, kad tā ir atdzisusi. 

2) Ierīces konstrukciju tīriet ar mitru lupatiľu un virsmu neskrāpējošu tīrīšanas līdzekli. 

3) Degli tīriet ar ziepēm un nožāvējiet. Pēc tīrīšanas vienmēr pārbaudiet, vai degļa gāzes izplūdes atveres nav aizsprūdušas. 

4) Ja dozēšanas šļūtenīte ir aizsprūdusi, izľemiet degli un to izpūtiet, lai iztīrītu nosprostojumu. 

5) Lai pagarinātu ierīces darbības ilgumu, neturiet to lietū, ierīci nolieciet vietā, kad tā ir atdzisusi, turiet oriģinālajā iepakojumā, sausā vietā, 

kur tai nepiekļūst putekļi. 

 

 

Ražotājs nav atbildīgs par kaitējumu cilvēkiem vai īpašumam, kas nodarīts, nepienācīgi izmantojot izstrādājumu vai neievērojot šīs 

instrukcijas. Divu gadu garantija spēkā no izstrādājuma iegādes datuma un ir spēkā tikai tad, ja ierīcei nav nodarīts kaitējums un tā nav 

saľēmusi triecienus. Izstrādājumam jāpievieno čeks, kurā norādīts pārdošanas datums. 
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