Dangtelio atidarymo mygtukas
Rankena
Vandens lygio skal
jungimo/išjungimo jungiklis
Pagrindas
Termometras
Snapelis
Lemput
PRIEŠ NAUDOJANT PIRM KART
Prieš prad dami naudoti prietais , užvirinkite
vanden 2 – 3 kartus ir j išpilkite. Tai pad s
pašalinti bet kokias gamyklines nuos das.
Kai pilate vanden virdul , nuimkite j nuo
pagrindo.
Paspauskite mygtuk ir atidarykite dangtel .
pilkite vandens (min. 0,75 l, maks. 1,7 l).
Uždarykite dangtel : paspauskite j žemyn, kol užsifiksuos.
Kištuk junkite elektros lizd . jungimo/išjungimo jungikl pastumkite virš . Veikimo lemput
užsidegs.
Prietaisas automatiškai išsijungia vandeniui užvirus, bet j taip pat galite išjungti ranka: pastumkite
jungimo/išjungimo jungikl žemyn. Lemput užges.
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PRIETAISO DALYS

Prietais laikykite ant stabilaus, plokš io paviršiaus.
Prieš nuimdami prietais nuo pagrindo, j b tinai išjunkite.
Niekada nepanardinkite prietaiso ar jo laido vanden ar kitok skyst . Saugokite jo elektrines dalis nuo
vandens.
Neleiskite vaikams tampyti laido.
Prieš valydami prietais , ištraukite kištuk iš elektros lizdo ir leiskite jam atšalti.
Naudokite tik original maitinimo laid . Jei jis sugedo, kreipkit s autorizuot technin s prieži ros centr .
Naudojimo metu prietaiso išor gali kaisti, tod l b kite atsarg s.
Nepilkite daugiau vandens nei iki maksimalios žymos, nurodytos ant prietaiso.

Svarbu
Prieš prad dami naudoti prietais , d miai perskaitykite visas naudojimo instrukcijas.
Prieš jungdami kištuk elektros lizd patikrinkite, ar tampa nurodyta ant prietaiso dugno sutampa su tampa
j s namuose. Jei ji nesutampa, susisiekite su pardav ju ir nenaudokite prietaiso.
Prietaisas automatiškai išsijungia vandeniui užvirus, bet j taip pat galite išjungti ranka, jungimo/išjungimo
jungikl paspaud žemyn.
Vandeniui užvirus, prietaisui reikia šiek tiek laiko atv sti. Prietais galima v l naudoti po 15 – 20 sekundži .
Jei jung te tuš i prietais , leiskite jam atv sti 15 minu i ir tik tada pilkite šalt vanden .

Naudojimo instrukcijos

BH211EK

VIRDULYS

ar kitus g rimus galite ruošti norimos

UAB „Krinona“ autorizuotas technin s prieži ros (serviso) centras
Neries krantin s 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt

KALKI ŠALINIMAS
Pripildykite pus virdulio ir vanden pilkite pus s citrinos sultis.
Užvirinkite mišin ir palaukite 15 minu i . V l užvirinkite mišin ir palikite prietais dar 15 minu i .
Užvirinkite tre i kart ir išpilkite vanden . Kruopš iai išskalaukite virdul .

VALYMAS
Perskaitykite instrukcij pradžioje nurodytas svarbias pastabas.
Nenaudokite abrazyvini valymo priemoni .
Iš prietaiso išpilkite vanden ir leiskite jam atšalti. Išimkite snapelyje esant filtr ir išplaukite j po
vandeniu.
statykite filtr viet .

Pastaba
Neatidarykite dangtelio, kai iš prietaiso veržiasi garai.
Prietais naudokite tik su komplekte esan iu pagrindu.

Termometras rodo vandens temperat r , tod l kav , arbat
temperat ros.

