
ELEKTRINIS VIRDULYS BREVILLE BRVKJ811X
NAUDOTOJO VADOVAS

Saugumo taisyklės
Svarbios  saugaus  prietaiso  naudojimo  taisyklės.  A džiai  perskaitykite  šiame  naudotojo  vadove  pateikiamą  informaciją  ir   išsaugokite  naudotojo  vadovą,  kad  galėtumėte  vėliau

pasikonsultuo .

 Vaikai (ne jaunesni nei 8 metų), žmonės, kurių pro niai, fiziniai ar ju miniai gebėjimai sutrikę, bei asmenys, galintys nukentė  dėl pa r es naudojant panašius prietaisus

stokos ir/ar reikalingų žinių trūkumo, prietaisu naudo s gali  k prieš tai  nkamai apmoky . Šie žmonės turėtų gerai supras  grėsmes, kylančias naudojan s prietaisu.

 Neleiskite vaikams žais  su prietaisu. Neleiskite vaikams neprižiūrimiems suaugusiųjų taisy  ir valy  prietaiso.

 Naudokite prietaisą  k su kartu parduodamu kai nimo pagrindu.

 Nepilkite vandens virš MAX žymos. Pripylus į virdulį per daug vandens, įkaitęs vanduo gali išsipil .

 Pastebėję, kad pažeistas mai nimo laidas, leiskite, kad jį pakeistų gamintojas, įgalioto klientų techninio aptarnavimo centro specialistai arba kitas patyręs specialistas, kad

išvengtumėte grėsmės sveikatai.

 Naudojamas prietaisas labai įkaista. Būkite atsargūs, kad nenusidegintumėte, nesukeltumėte gaisro, nesukeltumėte grėsmės savo ar aplinkinių sveikatai ir nepakenktumėte

kitam turtui. Nelieskite prietaiso išorinių detalių, kai prietaisas yra įkaitęs arba vėsta.

 Naudokite prietaisą  k pagal naudotojo vadove nurodytą paskir . Prietaisas nepritaikytas naudo  atvirame ore. Naudokite prietaisą  k namuose.

 Prieš liesdami kištuką arba įjungdami prietaisą, įsi kinkite, kad Jūsų rankos visiškai sausos.

 Naudokite prietaisą ant lygaus, tvirto ir sauso paviršiaus.

 Nelaikykite prietaiso ant arba netoli kaistančių paviršių, pvz. dujinės ar elektrinės viryklės.

 Nenaudokite prietaiso, jeigu jis buvo numestas, yra pastebimai pažeistas arba jeigu iš jo bėga vanduo.

 Baigę naudo  prietaisą ir prieš jį valydami, įsi kinkite, kad prietaisas išjungtas ir jo kištukas ištrauktas iš rozetės.

 Prieš valydami arba padėdami prietaisą saugo , įsi kinkite, kad prietaisas visiškai atvėso.

 Nemerkite jokių prietaiso dalių, jo laido ar kištuko į vandenį ar kitus skysčius.

 Neleiskite, kad prietaiso laidas kybotų ant stalviršio krašto, liestųsi prie įkaitusių paviršių arba būtų susipainiojęs, susivyniojęs arba prispaustas.

 Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.

 Saugokitės iš snapelio arba dangtelio besiveržiančių garų, ypač kai pilate į virdulį vandenį. Vandeniui verdant, niekuomet nea darinėkite dangtelio.

 Nenaudokite prietaiso, neįdėję filtro.

 Nepilkite į virdulį vandens, kai jis stovi ant kai nimo stovelio.

 Nenaudokite virdulio, neįpylę į jį pakankamai vandens.

 Neįjunkite virdulio, nieko į jį neįpylę.

Sudedamosios dalys

1. 360° sukamas kai nimo stovelis su laido laikikliu

2. Snapelis

3. Dangtelis

4. Dangtelio atvėrimo mygtukas

5. Vandens lygio indikatorius

6. ON/OFF mygtukas su indikatoriaus lempute

Prieš prietaisą naudojant pirmą kartą
Pašalinkite nuo prietaiso pakuotės medžiagas ir reklaminius lipdukus. Padėkite jį ant tvirto, s praus, sauso ir lygaus paviršiaus toliau nuo stalviršio krašto.

Prieš jungdami virdulį į mai nimo lizdą, įsi kinkite, kad Jūsų namuose  ekiamos elektros srovės įtampa sutampa su prietaiso naudojama įtampa, nurodyta e ketėje. Įstatykite prietaiso

kištuką į rozetę ir įsi kinkite, kad laidas nėra pakibęs ant stalo krašto. Jei laidas per ilgas, suvyniokite jį ir laikykite kai nimo stovelyje.

Nuimkite virdulį nuo stovelio. Pripilkite jį iki maksimalaus lygio žymos.
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Padėkite virdulį atgal ant stovelio. Įjunkite virdulį, leiskite vandeniui užvir , tada jį išpilkite. Pakartokite šiuos veiksmus du kartus. Taip pašalinsite nuo gamybos proceso likusias pašalines

medžiagas.

Naudojimas

1. Nuimkite  elektrinį  virdulį  nuo  stovelio  ir  pripilkite   į   jį  vandens  arba  per  snapelį,  arba  atvėrę dangtelį.  Nepripilkite   į  virdulį  per  daug  vandens   ir   įsi kinkite,  kad   jo  yra

pakankamai, kad prietaisas normaliai veiktų (maždaug 250 ml) [1 pav.].

2. Padėkite virdulį ant stovelio ir įsi kinkite, kad nepripylėte per daug vandens [2 pav.].

3. Jei prieš tai buvote atvėrę dangtelį, vėl jį užverkite ir įjunkite virdulį, žemyn nuspausdami svirtelę. Įsi kinkite, jog gerai užvertas dangtelis, kad prietaisas veiktų saugiai [3

pav.].

4. Vandeniui užvirus, virdulys išsijungs automa škai [4 pav.].

5. Galėsite taip pat bet kada išjung  virdulį rankiniu būdu. Tiesiog į viršų pakelkite įjungimo svirtelę [5 pav.].

Visuomet būkite a dūs, kai nešate įkaitusio vandens pilną virdulį ir kai iš jo išpilate vandenį.

Jei naudojate virdulį, į jį pripylę nepakankamai vandens
Naudojant virdulį, kai jame nėra pakankamai vandens, apsauginis mechanizmas automa škai išjungs virdulį, kad išvengtumėte grėsmės sveikatai. Jeigu taip atsi ktų:

 Ištraukite kištuką iš rozetės ir leiskite prietaisui atvės . Prietaisui pakankamai atvėsus, saugumo mechanizmas išsijungs.

 Saugumo mechanizmui išsijungus, pripilkite į virdulį šalto vandens ir vėl naudokite kaip įprasta.

Valymas

1. Prieš valydami nuosėdas arba prietaiso išorę, ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės ir leiskite jam visiškai atvės .

2. Valykite išorinius prietaiso paviršius drėgnu skudurėliu ir nublizginkite minkštu bei sausu skudurėliu. Nenaudokite ėdžių, s prių valiklių arba plieno drožlių.

3. Reguliariai  valykite  prietaise  susikaupusias  nuosėdas,  kad  prietaisas  gerai  veiktų.  Naudokite  specialią  nuosėdų šalinimo  priemonę,  a džiai   laikydamiesi   jos  gamintojo

nurodymų.

Filtro valymas

 Ištraukite prietaiso kištuką iš mai nimo lizdo ir leiskite jam visiškai atvės .

 Atverkite dangtelį ir išimkite po snapeliu esan  filtrą [6 pav.].

 Perplaukite filtrą po tekančiu vandeniu, valydami jį minkštu šepetėliu [7 pav.].

 Jeigu Jūsų naudojamas vanduo labai kietas, gali prireik  specialios nuosėdų šalinimo priemonės. Naudokite ją, a džiai laikydamiesi jos gamintojo nurodymų.

 Prietaiso filtras pritaikytas plovimui indaplovėje.

 Įstatykite filtrą atgal į virdulį.

Gamintojo garan ja
Išsaugokite pirkimo čekį, nes  k taip galios prekės garan ja.

Prietaiso gedimui įvykus garan niu laikotarpiu ir dėl su dizainu arba gamyba susijusių problemų, nuneškite prietaisą į pirkimo vietą kartu su garan niu lapeliu ir pirkimo čekiu.

Pirkėjo  teisės,  nurodytos  šioje  garan joje,  nesikerta  su   įstatymiškai  nustatytomis  pirkėjo  teisėmis.  „Jarden  Consumer  Solu ons“   (JCS  (Europe))  pasilieka   išskir nę teisę keis

garan jos sąlygas. 

JCS (Europe) pasižada nemokamai pataisy  arba pakeis  sugedusį prietaisą arba jo detales, nepasibaigus garan niam laikotarpiui, jeigu laikomasi šių sąlygų:

 Turite iš karto informuo  pardavėją arba JCS (Europe) apie įvykusį gedimą;

 Prietaisas nebuvo niekaip modifikuojamas ar taisomas kitų negu JCS (Europe) įgaliotų asmenų. 

Gamintojo garan ja negalioja, jeigu gedimai įvyksta dėl šių priežasčių:

 Naudojant prietaisą ne nkamai ir nesilaikant naudotojo vadove pateiktų nurodymų;

 Specialiai gadinant prietaisą;

 Naudojant prietaisą įjungtą į ne nkamos įtampos elektros lizdą;

 Dėl gamtos reiškinių arba įvykių ne JCS (Europe) kontrolės ribose;

 Jeigu prietaisą taisė ar keitė ki  nei JCS (Europe) įgalio  asmenys.

Garan ja nedengia atvejų, kai prietaisas normaliai nusidėvi jį įprastai naudojant, pvz. trupu  pakinta jo spalva arba susibraižo paviršius.

Garan ja galioja  k prietaisą naudojant pirmam prietaiso pirkėjui ir netenka galios, jeigu prietaisas naudojamas kaip bendrojo naudojimo prietaisas arba pagal komercinę paskir .

Išsamesnės informacijos kreipkitės į pardavėją.

Išme mas ir aplinkos apsauga

Nemeskite šio prietaiso kartu su bui nėmis atliekomis. Nebenaudojamais elektriniais ir elektroniniais prietaisais atsikratykite nustatytuose surinkimo ir perdirbimo punktuose.
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

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

Daugiau informacijos:

www.krinona.lt


