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Šie norādījumi ir pieejami arī mājas lapā www.indesit.com. 
SVARĪGIE DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI 
JŪSU UN CITU PERSONU DROŠĪBA IR ĻOTI SVARĪGA 
Šī pamācība un pati iekārta sniedz svarīgus drošības ziņojumus, kas ir jāizlasa un vienmēr jāievēro. 

 

Šī ir bīstamības zīme attiecībā uz drošību, brīdinājums par potenciāliem riskiem lietotājiem un citām 
personām. Pirms visiem drošības ziņojumiem ir bīstamības zīme un sekojoši vārdi: 

BĪSTAMĪBA 

Apzīmē bīstamu situāciju, kas nenovēršanas gadījumā izraisa nopietnas traumas. 

 BRĪDINĀJUMS 

Apzīmē bīstamu situāciju, kas nenovēršanas gadījumā var izraisīt nopietnas 
traumas. 

Visi ziņojumi attiecībā uz drošību norāda potenciālu risku un kā samazināt traumas, bojājumu un elektriskā trieciena 
risku iekārtas nepareizas lietošanas rezultātā. Ievērot sekojošo: 
- Veicot izpakošanas un uzstādīšanas operācijas, izmantot aizsargcimdus. 
- Pirms uzstādīšanas operācijām iekārta ir jāatslēdz no barošanas. 
- Uzstādīšanas un apkalpošana ir jāveic speciālistam saskaņā ar ražotāja norādījumiem un spēkā esošiem vietējiem 
noteikumiem. Neremontēt un neaizvietot iekārtas daļas, ja vien tas nav skaidri noteikts pamācībā. 
- Iekārta ir jāiezemē. 
- Barošanas vadam ir jābūt pietiekami garam, lai pieslēgtu skapī iebūvēto iekārtu barošanas avotam. 
- Saskaņā ar spēkā esošiem drošības noteikumiem ir jāizmanto slēdzis ar vismaz 3 mm kontaktu attālumu. 
- Neizmantot pagarinātājus un sazarotājus. 
- Nevilkt aiz iekārtas barošanas vada. 
- Elektriskās daļas pēc uzstādīšanas nedrīkst būt pieejamas lietotājam. 
- Iekārta ir paredzēta tikai ēdienu gatavošanai mājas apstākļos. Citi lietošanas veidi (piem., telpu apkure) ir aizliegti. 
Ražotājs atsakās no atbildības nepareizas lietošanas vai nepareizu vadības iestatījumu gadījumā. 
- Iekārta un tās pieejamas daļas lietošanas laikā kļūst karstas. Nepieskarties sildelementiem! Ļoti maziem (0-3 gadi) 
un maziem (3-8 gadi) bērniem ir jānodrošina nepārtraukta novērošana. 
- Bērni no 8 gadiem un cilvēki ar samazinātām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai nepietiekamu pieredzi un 
zināšanām var lietot šo iekārtu, tikai ja viņiem ir nodrošināta uzraudzība vai sniegti norādījumi par drošu iekārtas 
lietošanu, un viņi saprot saistītus riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar iekārtu. Bērni nedrīkst veikt tīrīšanu un lietotāja 
apkalpošanu bez uzraudzības. 
- Lietošanas laikā un pēc lietošanas nepieskarties iekārtas sildelementiem. Nepieļaut iekārtas kontaktu ar audumu 
vai citiem viegli uzliesmojošiem materiāliem līdz atdzīst visi komponenti. 
- Nenovietot viegli uzliesmojošus materiālus uz iekārtas vai blakus tai. 
- Pārkarsēta eļļa un tauki viegli uzliesmo. Uzmanīgi gatavot produktus ar lielu tauku un eļļas saturu. 
- Nodalījumā zem iekārtas ir jāuzstāda atdalošais panelis (nav komplektā). 
- Ja virsmā ir plaisa, izslēgt iekārtu, lai novērstu elektriskā trieciena iespējamību (tikai iekārtām ar stikla virsmu). 
- Iekārta nav paredzēta lietošanai ar ārējo taimeru vai atsevišķu tālvadības sistēmu. 
- Gatavošana uz plīts ar taukiem vai eļļu bez uzraudzības var būt bīstama un var izraisīt ugunsgrēku. Nemēģināt 
dzēst uguni ar ūdeni, bet izslēgt iekārtu un uzlikt uz liesmām, piemēram, vāku vai uguns segu. 
Ugunsgrēka risks: neuzglabāt uz gatavošanas virsmām priekšmetus. 
- Neizmantot tvaika tīrītājus. 
- Nenovietot uz plīts metāla priekšmetus, piemēram, nažus, dakšas, karotes un vākus, jo tie var kļūt karsti. 
- Pēc lietošanas izslēgt plīts elementu ar vadību un nepaļauties uz katla detektoru (tikai indukcijas iekārtām). 



VIDES AIZSARDZĪBA  
Iepakojuma utilizācija 
Iepakojuma materiāli ir 100% pārstrādājami un apzīmēti ar pārstrādāšanas zīmi ( ). Dažādas iepakojuma daļas 
nedrīkst izmest vidē, bet tās ir jāutilizē saskaņā ar vietējiem noteikumiem. 
Utilizācija 
Šī iekārta ir apzīmēta saskaņā ar Eiropas direktīvu 2012/19/EU par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem 
(WEEE). 
Nodrošinot, ka šī iekārta tiek pareizi utilizēta, lietotājs var palīdzēt novērst potenciāli negatīvas sekas videi un 
cilvēku veselībai. 

Zīme  uz iekārtas vai dokumentācijā nozīmē, ka šī prece nav sadzīves atkritumi, bet tā ir jānodod attiecīgajā 
savākšanas punktā EEIA utilizācijai. 
Elektrības taupīšanas padomi 
Optimāla rezultāta sasniegšanai ieteicams: 
• izmantot katlus un pannas ar dibena platumu, kas ir vienāds ar gatavošanas zonas platumu; 
• izmantot tikai katlus un pannas ar plakanu dibenu; 
• ja iespējams, gatavošanas laikā turēt vākus uz katliem; 
• izmantot ātrvārītāju, lai ietaupītu vēl vairāk elektrības; 
• novietot katlu uz plīts uzzīmētas gatavošanas zonas vidū. 

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA  
- Šī iekārta ir projektēta, ražota un pārdota atbilstoši Zemsprieguma direktīvas 2006/95/EK (kas aizvieto 73/23/EEK 
ar grozījumiem) drošības prasībām un EMS direktīvas 2004/108/EK aizsardzības prasībām. 
- Šī iekārta atbilst Eiropas regulas 66/2014 ekoloģiskā dizaina prasībām saskaņā ar Eiropas standartu EN 60350-2. 
PIRMS LIETOŠANAS 

 

SVARĪGI! Gatavošanas zonas neieslēdzas, ja katliem nav pareizs izmērs. Izmantot tikai katlus ar 
zīmi „INDUKCIJAS SISTĒMA” (attēlā pa kreisi). Pirms plīts ieslēgšanas novietot katlu 
nepieciešamā gatavošanas zonā. 

ESOŠIE KATLI UN PANNAS 

 
Izmantot magnētu, lai pārbaudītu, vai katla dibens ir piemērots indukcijas plītij: ja katla vai pannas dibens nav 
feromagnētisks, tas nav piemērojams. 
- Katliem ir jābūt gludam dibenam, pretējā gadījumā tie var saskrāpēt plīti. 
- Nenovietot karstus katlus un pannas uz plīts vadības paneļa virsmas. Tas var izraisīt bojājumus. 
IETEICAMIE KATLU DIBENA PLATUMI 
 
 

 
 
Pareizas  katla novietošanas piemēri: 
 



UZSTĀDĪŠANA  
Atpakojot preci, pārbaudīt uz transportēšanas bojājumiem. Problēmu gadījumā sazināties ar pārdevēju vai 
pēcpārdošanas servisu. Iebūvēšanas izmērus un uzstādīšanas norādījumus sk. attēlos 2. lpp.. 
SKAPJA SAGATAVOŠANA IEBŪVĒŠANAI 

 BRĪDINĀJUMS 

 

- Uzstādīt zem plīts atdalošo paneli.  
- Preces zemāka daļa pēc uzstādīšanas nedrīkst būt 
pieejama.  
- Neuzstādīt atdalošo paneli, ja ir uzstādīta cepeškrāsns. 
• Attālumam starp iekārtas apakšējo daļu un atdalošo paneli ir jāatbilst izmēriem attēlā. 
• Lai nodrošinātu pareizu iekārtas darbību, nebloķēt minimālo nepieciešamo attālumu starp plīti un iekārtas augšējo 
daļu (min 5 mm). 
• Ja ir uzstādīta cepeškrāsns, pārliecināties, ka tā ir aprīkota ar dzesēšanas sistēmu. 
• Neuzstādīt plīti virs trauku mazgājamās mašīnas vai veļas mašīnas, lai elektroniskās ķēdes nebūtu kontaktā ar 
tvaiku vai mitrumu, kas var sabojāt tās.  
• Vienlīmeņa uzstādīšanas gadījumā zvanīt pēcpārdošanas servisam (4801 211 00112), lai pieprasītu skrūvju 
komplektu. 
• Lai izņemtu plīti, izmantot skrūvgriezi (nav komplektā), lai paceltu perimetra skavas iekārtas apakšējā daļās. 
ELEKTRĪBAS PIESLĒGŠANA 

 BRĪDINĀJUMS 

- Atslēgt iekārtu no barošanas avota. 
- Uzstādīšana ir jāveic kvalificētam personālam, kas zina spēkā esošos drošības 
un uzstādīšanas noteikumus. 

- Ražotājs atsakās no atbildības par cilvēku vai dzīvnieku traumām un īpašuma bojājumus šīs sadaļas 
noteikumu neievērošanas rezultātā. 
- Barošanas vadam ir jābūt pietiekami garam, lai izņemtu plīti no virsmas. 
- Pārliecināties, ka datu plāksnītē, kas atrodas iekārtas apakšējā daļā, norādītais spriegums sakrīt ar mājas 
tīkla spriegumu. 

 
 

 
 
1. Izņemt spailes vāku (A), atskrūvējot skrūvi un ievietojot vāku spailes eņģē (B). 
2. Ievietot barošanas vadu skavā un pieslēgt vadus spaiļu blokam, kā parādīts vadojuma shēmā, kas atrodas blakus 
spailei. 
3. Nostiprināt barošanas vadu ar vada skavu. 
4. Aizvērt vāku (C) un pieskrūvēt pie spailes ar iepriekš izņemto skrūvi. 
Pēc katra pieslēguma tīklam plīts dažu sekunžu laikā automātiski veic pārbaudi. 
 



LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI  
Vadības paneļa apraksts 
Vadības panelis 
 

 
Plīts ieslēgšana/izslēgšana 

Lai ieslēgtu plīti, nospiest pogu uz apm. 2 sekundēm, līdz iedegas gatavošanas zonu displeji. Lai izslēgtu, 
nospiest šo pogu, līdz displeji izslēdzas. Visas gatavošanas zonas ir izslēgtas. 
Ja plīts bija lietošanā, atlikuša siltuma indikators „H” paliek degt, līdz gatavošanas zonas atdzīst.  
Ja 10 sekunžu laikā pēc ieslēgšanas nav izvēlēta neviena funkcija, plīts automātiski izslēdzas. 
Gatavošanas zonu ieslēgšana un regulēšana 

 
Pēc plīts ieslēgšanas aktivizēt nepieciešamo gatavošanas zonu, nospiežot atbilstošo pogu un novietot katlu 
gatavošanas zonā. 
Iespējams izvēlēties nepieciešamo jaudas līmeni no min 0 līdz max 9 vai būsteru „P”, ja ir. 
Lai paaugstinātu jaudas līmeni, nospiest pogu „+”. Lai pazeminātu jaudas līmeni, nospiest pogu „-”. 
Ar bīdītāja vadību (ja ir), lai paaugstinātu jaudas līmeni, dažas reizes paslīdēt ar pirkstu no kreisās puses uz labo 
pusi; lai pazeminātu to, paslīdēt ar pirkstu pretējā virzienā. Alternatīvi, var izmantot ātras piekļuves pogas „+” un „-
”. 
Gatavošanas zonu izslēgšana 
Lai izslēgtu gatavošanas zonu, nospiest attiecīgo pogu un turēt vairāk nekā 3 sekundes. 
Gatavošanas zona izslēdzas, un, ja tā vēl ir karsta, zonas displejā paradās burts „H”. 
Vadības paneļa bloķēšana 
Šī funkcija bloķē vadību, lai nepieļautu plīts netīšu ieslēgšanu. Lai bloķētu vadības paneli, ieslēgt plīti un nospiest 
Taimera funkciju uz trīs sekundēm; skaņas signāls un gaismas indikators blakus slēdzenes zīmei parāda ieslēgšanu. 
Vadības panelis ir bloķēts, izņemot izslēgšanas funkciju. Lai atbloķētu vadību, atkārtot bloķēšanas procedūru. 
Gaismas punkts nodziest, un plīts atkal ir aktīva. 
Ūdens, šķidrums no katliem vai priekšmeti uz pogas zem zīmes var netīšam nobloķēt vai atbloķēt vadības paneli. 
Taimeris 

 

Taimeri var izmantot, lai iestatītu gatavošanas laiku maksimāli uz 99 minūtēm (1 stunda un 39 
minūtes) visām gatavošanas zonām. Izvēlēties izmantojamo gatavošanas zonu ar taimeri, nospiest 
taimeri, un skaņas signāls paziņo par ieslēgšanu. Displejs rāda „00”, un iedegas gaismas indikators.  

Taimera vērtību var samazināt un palielināt, nospiežot bīdītāja pogas „+” un „-”. Pēc iestatītā laika notecēšanas 
atskan signāls, un gatavošanas zona automātiski izslēdzas. Lai atslēgtu taimeru, nospiest taimera pogu vismaz uz 3 
sekundēm. 
Lai iestatītu taimeri citai zonai, atkārtot minēto procedūru. Taimera displejs vienmēr rāda izvēlētas zonas taimeri vai 
īsāko taimeri. 
Lai mainītu vai atslēgtu taimeri, nospiest gatavošanas zonas izvēles pogu nepieciešamam taimeram. 
 



Vadības paneļa brīdinājumi 

Automātiskā funkcija  
Funkcija automātiski iestata jaudas līmeni, kas piemērojams vieglas vārīšanās uzturēšanai. Ieslēgt šo funkciju pēc 

vārīšanās sākšanās, nospiežot attiecīgas zonas pogu un pēc tam pogu .  
Atlikuša siltuma indikators 

 

Plīts ir aprīkota ar atlikuša siltuma indikatoru katrai gatavošanas zonai. Šie indikatori brīdina lietotāju, ka 
gatavošanas zonas ir vēl karstas. 
Ja displejs rāda H, gatavošanas zona ir vēl karsta. Ja gatavošanas zonas atlikuša siltuma indikators deg, šo 
zonu var izmantot, piemēram, lai uzturētu ēdiena siltumu vai kausētu sviestu. 

Kad gatavošanas zona atdzīst, displejs izslēdzas. 
Nepareiza katla vai katla neesamības indikators 

 

Izmantojot ar indukcijas plīti nepiemērotu, nepareizi novietotu vai nepareiza izmēra katlu, displejā 
paradās ziņojums „no pot” (nav katla) (sk. attēlā blakus). Ja 60 sekunžu laikā nav noteikts katls, plīts 
izslēdzas. 

Ātras vārīšanas funkcija (Booster) 
Šī funkcija, kas ir tikai dažās gatavošanas zonās, ļauj izmantot maksimālo plīts jaudu (piemēram, lai ļoti ātri uzvārītu 
ūdeni). Lai ieslēgtu šo funkciju, nospiest pogu „+”, līdz displejā paradās „P”. Pēc 10 minūtēm booster funkcijas 
izmantošanas iekārta automātiski iestata zonu uz 9. līmeni. 
FLEXI 
Ja ir, šī funkcija ļauj izmantot gatavošanas zonu kā divas atsevišķas zonas vai kā vienu lielu zonu. 
Lai ieslēgtu zonu funkciju FLEXI, ieslēgt plīti, vienlaicīgi nospiest divas “+” un “-” izvēles pogas, kā parādīts attēlā 

zemāk:  
 
JAUDAS VADĪBA (JA IR) 
Pateicoties jaudas vadības funkcijai, lietotājs var iestatīt maksimālo jaudu, ko var sasniegt plīts. 
Šis iestatījums ir iespējams jebkurā laikā un saglabājas līdz nākamajai maiņai. 
Iestatot nepieciešamo maksimālo jaudu, plīts automātiski koriģē izplatīšanu dažādās gatavošanas zonās, nodrošinot, 
ka limits netiek pārsniegts; priekšrocība arī ir tas, ka var vienlaicīgi vadīt visas zonas bez pārslodzes problēmām. 
Pieejami 4 maksimālās jaudas līmeņi, kas paradās displejā: 2,5 – 4,0 – 6,0 – 7,2 kW (7,2 kW uzskatami par 
maksimālo plīts jaudu). 
Iegādes brīdī plīts ir iestatīta uz maksimālo jaudu. 
Pēc iekārtas ieslēgšanas rozetē pirmo 60 sekunžu laikā iespējams iestatīt nepieciešamo jaudas līmeni, izpildot šos 
soļus: 
1. solis. Nospiest apmēram uz 3 sekundēm. 

2. solis. Nospiest  vai , lai apstiprinātu iepriekšējo soli. Displejs rāda PL. 
3. solis. Nospiest +/-, lai iestatītu izvēlēto līmeni no dažādām pieejamām opcijām. Gaisma iedegas kopā ar atsevišķu gatavošanas zonu 
„izmantošanas” gaismām. 

4. solis. Nospiest  vai , lai apstiprinātu iepriekšējo soli. Displejs parāda iestatīto līmeni, kas mirgo apmēram 2 sekundes; pēc tam atskan 
signāls, un plīts izslēdzas. Plīts ir gatava lietošanai. 

Jaudas iestatīšanas kļūdas gadījumā apmēram uz 5 sekundēm pa vidu paradās simbols EE un atskan signāls. Šajā 
gadījumā atkārtot konfigurēšanas procedūru no sākuma. Ja kļūda atkal paradās, sazināties ar pēcpārdošanas servisu. 
Normālās lietošanas laikā, ja lietotājs mēģina paaugstināt maksimālo pieejamo līmeni, izmantojamas zonas līmenis 
divreiz mirgo un atskan signāls. 
Lai iegūtu šajā zonā augstāku jaudu, nepieciešams manuāli pazemināt vienas vai vairāku jau aktīvu gatavošanas 
zonu jaudas līmeni. 
Skaņas signāla ieslēgšana/atslēgšana (nav pieejams bīdītāja versijā) 
Pēc plīts ieslēgšanas vienlaicīgi nospiest un turēt pogu „+”un labo malējo pogu vismaz trīs sekundes. 
 



TĪRĪŠANA 

 BRĪDINĀJUMS 

- Neizmantot tvaika tīrītājus. 
- Pirms tīrīšanas pārliecināties, ka gatavošanas zonas ir izslēgtas un atlikuša 
siltuma indikators („H”) nedeg. 

SVARĪGI: Neizmantot abrazīvus sūkļus. To lietošana var sabojāt stiklu. 
• Pēc katras lietošanas reizes notīrīt plīti (kad tā ir auksta), lai noņemtu jebkādas ēdienu atliekas un traipus. 
• Cukurs vai ēdieni ar augstu cukura saturu bojā plīti, tie ir nekavējoties jānotīra. 
• Sāls, cukurs un smilti var saskrāpēt stikla virsmu. 
• Izmantot mīkstu audumu, virtuves dvieļus vai plīts tīrītājus (ievērot ražotāja norādījumus). 
• Šķidruma gatavošanas zonās dēļ pannas var vibrēt vai pārvietoties. 
• Pēc tīrīšanas kārtīgi nožāvēt plīti. 
PROBLĒMU RISINĀŠANA 
• Izlasīt un ievērot norādījumus sadaļā „Lietošanas norādījumi”. 
• Pārliecināties, ka nav izslēgta elektrības padeve. 
• Pēc tīrīšanas rūpīgi nožāvēt plīti. 
• Ja pēc plīts ieslēgšanas displejā paradās burtu un ciparu kodi, sk. norādījumus tabulā zemāk. 
• Ja pēc lietošanas plīti nevar izslēgt, atslēgt to no barošanas avota. 

KĻŪDAS KODS APRAKSTS IESPĒJAMAIS CĒLONIS KĻŪDAS NOVĒRŠANA 

C81, C82 
Vadības panelis 

izslēdzas ļoti augstas 
temperatūras dēļ

Elektronisko daļu iekšējā 
temperatūra ir pārāk augsta 

Pirms atkārtotas lietošanas 
uzgaidīt, līdz plīts atdzīst 

F42 vai F43 
Pieslēguma spriegums ir 

nepareizs 

Devējs konstatē neatbilstību 
starp iekārtas spriegumu un 

tīkla spriegumu 

Atslēgt plīti no tīkla un 
pārbaudīt elektrības 

pieslēgumu 
F12, F21, F25, F36, F37, 
F40, F47, F56, F58, F60 

Sazināties ar pēcpārdošanas servisu un norādīt kļūdas kodu. 

 
PLĪTS TROKŠŅI 
Normālās darbības laikā indukcijas plītis var radīt dažādus trokšņus un vibrāciju, tās parasti nāk no katliem un 
pannām dibenu raksturlīkņu dēļ (piemēram, dibeni no vairākām materiāla kārtām vai nelīdzeni dibeni). Šie trokšņi ir 
atkarīgi no izmantojamiem katliem un pannām un pārtikas daudzuma, un nenorāda uz defektu. 
Turklāt, indukcijas plīts ir aprīkota ar iekšējo dzesēšanas sistēmu, lai kontrolētu elektronisko daļu temperatūru; 
rezultātā lietošanas laikā un dažas minūtes pēc plīts izslēgšanas ir dzirdams dzesēšanas ventilatora troksnis. Tas ir 
pilnīgi normāli un svarīgi iekārtas normālai darbībai. 
 
PĒCPĀRDOŠANAS SERVISS 
Pirms sazināties ar pēcpārdošanas servisu: 
1. Mēģināt atrisināt problēmu, izmantojot sadaļu „Problēmu risināšana”". 
2. Izslēgt un ieslēgt iekārtu, lai pārbaudītu, vai problēma nav novērsta. 
Ja problēma saglabājas pēc aprakstītās pārbaudes, sazināties ar tuvāko pēcpārdošanas servisu. 
Vienmēr norādīt: 
• īsu problēmas aprakstu; 
• produkta tipu un precīzu modeli; 
• sērijas numuru, kas atrodas zem iekārtas, pieejams arī tehniskajā dokumentācijā; 
• pilno adresi; 
• tālruņa numuru. 
Ja nepieciešams remonts, sazināties ar autorizēto pēcpārdošanas servisa centru (lai garantētu oriģinālo rezerves 
daļu izmantošanu un pareizu remontu). Rezerves daļas ir pieejamas 10 gadus. 



 
JAUDAS LĪMEŅU TABULA 
Jaudas līmenis Gatavošanas tips Līmeņa izmantošana 

(norādot gatavošanas pieredzi un pieradumus) 

Max 
jauda 

Boost Ātra uzsildīšana 
Ideāla ātrai ēdiena temperatūras paaugstināšanai ūdens 
gadījumā vai ātrai gatavošanas šķidrumu uzsildīšanai 

8-9 Cepšana – vārīšana 
Ideāla brūnināšanai, gatavošanas sākšanai, saldēto produktu 
cepšanai, ātrai vārīšanai 

Augsta 
jauda 

7-8 
Brūnināšana – lēna cepšana – 

vārīšana – grilēšana 
Ideāla lēnai cepšanai, aktīvas vārīšanās uzturēšanai, 
gatavošanai un grilēšanai (īslaicīgi, 5-10 minūtes) 

6-7 
Brūnināšana – gatavošana – 
sautēšana – lēna cepšana – 

grilēšana 

Ideāla lēnai cepšanai, vārīšanās uzturēšanai, gatavošanai un 
grilēšanai (vidējais ilgums, 10-20 minūtes), iepriekšējai 
uzsildīšanai 

Vidēja 
jauda 

4-5 
Gatavošana – sautēšana – lēna 

cepšana – grilēšana 
Ideāla sautēšanai, vieglas vārīšanās uzturēšanai, gatavošanai 
un grilēšanai (ilglaicīgi) 

3-4 Gatavošana – lēna vārīšana – 
biezināšana – nūdeļu 

gatavošana 

Ideāla ilgai gatavošanai (rīsi, mērces, gaļa, zivs) ar 
šķidrumiem (ūdens, vīns, buljons, piens), nūdeļu gatavošanai 

2-3 
Ideāla ilgai gatavošanai (tilpums mazāk nekā litrs: rīsi, 
mērces, gaļa, zivs) ar šķidrumiem (ūdens, vīns, buljons, piens) 

Zema 
jauda 

1-2 
Kausēšana – atlaidināšana – 
ēdiena siltuma uzturēšana – 

risoto gatavošana 

Ideāla sviesta kausēšanai, vieglai šokolādes kausēšanai, 
nelielu produktu atkausēšanai un pagatavoto ēdienu siltuma 
saglabāšanai (mērces, zupas) 

1 
Ideāla pagatavoto ēdienu siltuma saglabāšanai, risoto 
gatavošanai un šķīvju uzsildīšanai pirms padošanas (ar 
indukcijas plītīm domātiem piederumiem) 

IZSL. Nulle Atbalsta virsma 
Plīts gatavības režīmā vai izslēgta (iespējams atlikušais 
siltums pēc gatavošanas, ko norāda „H”) 

 
PIEZĪME: 
Gatavojot ātrus ēdienus, kuriem nepieciešama teicama siltuma izplatīšana (piem., pankūkas), 28 cm dubultas 
gatavošanas zonā (ja ir), izmantot pannas ar diametru ne vairāk par 24 cm. Smalkai gatavošanai (piem., šokolādes 
vai sviesta kausēšanai) izmantot mazāka diametra atsevišķas zonas. 


