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Vaisių džiovintuvas
AD 6651, AD 6652
Naudojimo instrukcija
Pastabos dėl saugumo
• Atidžiai perskaitykite visas naudojimo instrukcijas ir išsaugokite jas ateičiai.
• Prietaisą naudokite tik taip, kaip nurodyta instrukcijose. Gamintojas neprisiima
atsakomybės dėl žalos, atsiradusios neteisingai naudojant prietaisą.
• Prietaisas nėra skirtas naudoti komerciniais tikslais. Jei nesilaikysite šios nuostatos,
garantija bus anuliuota.
• Nenaudokite prietaiso lauke.
• Naudokite tik pagal tiesioginę paskirtį.
• Prietaisą junkite į tinkamą elektros lizdą (230 V, ~ 50 Hz). Į tą patį lizdą nejunkite kitų
prietaisų.
• Būkite atsargūs, kai vaikai yra greta prietaiso jo naudojimo metu. Neleiskite jiems žaisti su
prietaisu. Nepalikite vaikų be priežiūros ir neleiskite vieniems naudotis prietaisu.
• Dėmesio: vyresni nei 8 metų amžiaus vaikai, neįgalūs ir nepatyrę asmenys prietaisą gali
naudoti ir valyti tik tuomet, jei buvo apmokyti tai daryti saugiai ir yra prižiūrimi atsakingo
asmens.
• Baigę naudotis prietaisu, ištraukite kištuką iš elektros lizdo prilaikydami jį ranka. Niekada
netraukite už maitinimo laido.
• Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros. Net jei norite trumpam nueiti nuo prietaiso,
išjunkite jį ir ištraukite kištuką iš lizdo.
• Niekada nepanardinkite prietaiso, jo laido ir kištuko į vandenį. Nepalikite jo lietuje ar
tiesioginėje saulės šviesoje. Nenaudokite drėgnose patalpose.
• Reguliariai tikrinkite maitinimo laidą. Jei jis pažeistas, pristatykite prietaisą į autorizuotą
techninės priežiūros centrą.
• Nenaudokite prietaiso, jei jis buvo nukritęs ar kitokiu būdu pažeistas, jei jis veikia
netinkamai arba laidas turi pažeidimų. Nemėginkite prietaiso taisyti patys: tai gali būti
mirtinai pavojinga. Pristatykite sugedusį prietaisą į autorizuotą centrą. Bet kokie taisymo
darbai atliekami tik šiame centre.
• Nelaikykite prietaiso ant ar greta karštų paviršių (viryklės ir pan.) ir nenaudokite greta
degių medžiagų.
• Neleiskite laidui kabėti nuo stalo.
• Rekomenduojame instaliuoti apsauginį srovės pertraukiklį (ne daugiau 30 mA): tai padės
užtikrinti papildomą apsaugą namuose. Pasikonsultuokite su profesionaliu elektriku.
• Prietaisą laikykite ant tolygaus, karščiui atsparaus paviršiaus toliau nuo užsidegti galinčių
objektų (užuolaidų, tapetų). Kad užtikrintumėte pakankamą oro cirkuliaciją aplink
prietaisą, tarp jo ir sienų ar kitų objektų palikite bent 30 cm atstumą. Neuždenkite prietaiso
ventiliacijos angų: prietaisas gali perkaisti.
• Nelaikykite maitinimo laido virš viryklės ir saugokite nuo sąlyčio su įkaitusiais objektais.
• Į prietaisą nedėkite plastikinių, popierinių, degių ar rūkstančių objektų ir medžiagų.
• Prieš valydami prietaisą ištraukite kištuką iš lizdo ir leiskite prietaisui atšalti.

Prietaisą valykite po kiekvieno naudojimo.
Nenaudokite jo be pertraukos ilgiau nei 40 valandų. Šiam laikui praėjus, išjunkite prietaisą
ir leiskite jam atvėsti.

Prietaiso dalys
1. Dangtelis
2. Padėklas
3. Jungiklis
4. Pagrindas
Prieš naudojant pirmą kartą
•
Išpakuokite prietaisą.
•
Išplaukite jo dangtį ir visus padėklus.
Plaukite šiltame vandenyje su nedideliu indų
ploviklio kiekiu.
•
Pagrindą nuvalykite sudrėkinta šluoste.
Naudojimas
•
Prieš dėdami produktus į prietaisą, juos nuplaukite. Į vidų dėkite tik sausus produktus.
•
Iš anksto pasiruoštus produktus sudėkite į išimamus padėklus (2). Padėklus sudėkite tokiu
būdu, kad oras tarp jų judėtų laisvai. Pradėkite nuo apatinio padėklo.
•
Padėklus sudėkite ant pagrindo (4).
•
Uždenkite dangtį. Džiovinimo metu jis visuomet turi būti uždengtas.
•
Įjunkite kištuką į lizdą ir paspauskite įjungimo jungiklį. Pasirinkite 1 (žema temperatūra)
arba 2 (aukšta temperatūra) režimą.
•
Baigę naudotis prietaisu, įjungimo jungiklį pastumkite ties „0“. Leiskite produktams atvėsti.
Išdžiovintus produktus sudėkite į hermetinį indą.
•
Ištraukite kištuką iš lizdo.
Valymas
• Ištraukite kištuką iš lizdo, leiskite prietaisui visiškai atvėsti ir tik tada jį valykite.
• Prietaiso korpusą nuvalykite sudrėkinta šluoste. Nusausinkite.
• Padėklus plaukite šiltame vandenyje su nedideliu indų ploviklio kiekiu.
Specifikacijos
Galia: 330 W
Įtampa: 23 V, ~ 50 Hz.
Prietaiso apsaugos klasė: II (jo nereikia jungtį į įžemintą lizdą).
Prietaisas atitinka ES direktyvas dėl žemos įtampos ir elektromagnetinio suderinamumo.
Kad apsaugotumėte gamtą, neišmeskite prietaiso kartu su buitinėmis atliekomis.
Pasirūpinkite tinkamu kartoninės dėžės ir plastikinių pakuotės dalių perdirbimu.
Nebenaudojamą prietaisą pristatykite į elektrinių ir elektroninių atliekų surinkimo
punktą arba prekybos vietą.
UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinės 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt

